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CADERNO DE PROVAS 
 
 
 

 
1 – A prova terá a duração de três horas, incluindo o tempo 
necessário para o preenchimento do gabarito. 
2 – Marque as respostas no caderno de provas, deixe para 
preencher o gabarito depois que terminar a prova. O gabarito deve 
ser preenchido com caneta de tinta preta ou azul. 
3 – O gabarito não será substituído em nenhuma hipótese. 
4 – Não amasse, dobre ou rasgue seu gabarito. 
5 – Será anulada a questão cuja resposta contiver rasura, estiver 
em branco ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 
6 – Ao receber a ordem do Fiscal de Sala para o início da prova 
confira este caderno com muita atenção. 
7 – Durante a prova não será admitida qualquer espécie de 
consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 
permitido o uso de qualquer espécie de equipamento (calculadora, 
celular, pager, bip, etc.). 
8 – Ao terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala seu 
gabarito e o seu caderno de provas.  
9 – Não se esqueça de preencher no gabarito o seu número de 
inscrição, o número de sua sala de prova e sua assinatura. 
10 – O candidato só poderá entregar seu gabarito depois de 
decorrida uma hora do início das provas. 

 
 
 

REALIZAÇÃO: AMN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

                                     Anos Estéreis 
 
     No longínquo ano de 1933, juntei minhas pequeninas coisas e 
deixei Coqueiros, a abençoada terra onde desabrochara a flor de 
todas as ilusões e fantasias de minha infância e adolescência. 
     Saí vagarosamente e triste. Antes de transpor uma curva da 
estrada que afastaria de minha retina a visão daquele mundo 
paradisíaco, parei e contemplei-o emocionado. Infinito pesar 
afogava-me o peito. Sentia deixar para trás não apenas o risonho 
lugar e a família, mas também a própria felicidade. 
     Não havia outra alternativa. Ficar trabalhando na lavoura, 
empunhando uma enxada a vida inteira, sem nenhuma perspectiva, 
ou procurar novos horizontes. Com quase dezenove anos, já era 
tempo de buscar definições, escolher uma profissão, quem sabe 
encontrar um meio de estudar, o grande sonho de minha vida. 
Naquele momento uma só opção: aprender o ofício de alfaiate com 
o mano José. 
( Morais, Mário Marcos de.”Coqueiros e outras Histórias.) 
 
1- Daquele mundo paradisíaco. Que significado tem apalavra 
em destaque: 
 
A) Que o mundo rural onde vivia era muito parado. 
B) Um mundo difícil de viver. 
C) Um mundo encantado e feliz. 
D) Um mundo de parasitas. 
 
2 - No primeiro parágrafo do texto, encontramos: 
 
A) Três adjetivos 
B) Cinco numerais 
C) Dois substantivos próprios 
D) Cinco verbos 
 
 
 
 
 
 
 
 

[DP1] Comentário: 01 – 
LETRA C 

[DP2] Comentário: 02 – 
LETRA A 
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3 - Numere de acordo os tempos verbais e assinale a 
alternativa correta. 
 
1- José almoçava cedo.     (   ) pretérito imperfeito do indicativo 
2- Ele pediria socorro.       (   ) futuro do pretérito indicativo.     
3- Você estudou muito.     (   ) presente do indicativo 
4- Ela não ouve bem.         (   ) pretérito perfeito do indicativo. 
 
A) 1,2,4,3 
B) 2,1,4,3 
C) 3,4,2,1 
D) 4,3,2,1 
 
4 - Qual a oração sem sujeito? 
 
A) Na escola, falaram mal de você. 
B) Ninguém se apresentou na hora certa. 
C) A noite caiu serenamente. 
D) Hoje faz dez anos de sua morte.  
 
 

[DP3] Comentário: 03 – 
LETRA A 

[DP4] Comentário: 04 – 
LETRA D 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
05 – A hipertensão arterial é uma patologia de início silencioso 
com repercussões clínicas importantes para os sistemas 
cardiovascular e renovascular, acompanhada frequentemente 
de co-morbidades de grande impacto para os indicadores de 
saúde. Oficialmente a hipertensão arterial sistêmica, é definida 
como pressão arterial maior ou igual que: 
 
A) 120/90 mmHg 
B) 130/85 mmHg 
C) 140/90 mmHg 
D) 160/90 mmHg 
 
06 - As infusões de líquidos e medicamentos por via 
endovenosa predispõem o paciente à complicações locais e 
sistêmicas. NÃO constitui complicação local das infusões pela 
via endovenosa: 
 
A) Flebite. 
B) Embolia gasosa. 
C) Hematoma. 
D) Equimose. 
 
07 - Em relação à aplicação da injeção de insulina, é correto 
afirmar, EXCETO: 
 
A) Deve-se fazer rodízio na aplicação diária de insulina para evitar 
complicações tais como atrofia no local. 
B) Pode-se aplicar a insulina perto das juntas, na área da virilha, 
no umbigo e na linha média do abdome. 
C) A profundidade da aplicação pode influenciar na absorção da 
insulina. 
D) As insulinas de ação rápida ou cristalina podem ser misturadas, 
de preferência com as insulinas NPH. 
 

[DPB5] Comentário: 05 – 
LETRA C 

[DPB6] Comentário: 06 – 
LETRA B 

[DPB7] Comentário: 07 – 
LETRA B 
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08 - No inverno aumentam os casos de internação por 
doenças do aparelho respiratório, principalmente em crianças 
e idosos. O Ministério da Saúde recomenda uma vacina 
administrada na rede pública para maiores de 60 anos. 
Assinale a alternativa CORRETA em relação a vacina 
preconizada para os idosos. 
 
A) Vacina contra tétano, difteria e coqueluche. 
B) Vacina contra rotavírus. 
C) Vacina contra influenza – gripe. 
D) Vacina contra hepatite B. 
 
09 - A entidade de classe responsável pelo exercício 
profissional do auxiliar de enfermagem, denomina-se: 
 
A) Sindicato dos Enfermeiros. 
B) Associação Brasileira de Enfermagem. 
C) Associação dos Auxiliares de Enfermagem. 
D) Conselho Regional de Enfermagem. 
 
10 - A ocorrência habitual de uma doença ou de um agente 
infeccioso, em determinada área geográfica, caracteriza uma 
situação de: 
 
A) Profilaxia. 
B) Pandemia. 
C) Epidemia. 
D) Endemia. 
 
11 -  Em relação a tuberculose é correto afirmar, EXCETO: 
 
A) A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa, causada 
pelo bacilo de Koch. 
B) A propagação da tuberculose está intimamente ligada às 
condições de vida da população. 
C) Todos os órgãos podem ser acometidos pelo bacilo da 
tuberculose, porém, ocorre mais frequentemente nos pulmões, 
gânglios, pleura, rins, cérebro e ossos. 
D) O bacilo da tuberculose se propaga através do sangue, 
esperma e secreção vaginal. 
 
 

[DPB8] Comentário: 08 – 
LETRA C 

[DPB9] Comentário: 09 – 
LETRA D 

[DPB10] Comentário: 10 – 
LETRA D 

[DPB11] Comentário: 11 – 
LETRA D 
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12 -  São sinais gerais de perigo na criança de 1 semana a 2 
meses segundo a AIDPI, EXCETO: 
 
A) Hérnia umbilical. 
B) Gemência. 
C) Secreção purulenta no nariz. 
D) Convulsões. 
 
13 - O diagnóstico de ascaridíase é confirmado quando são 
encontrados ovos do verme no exame de: 
 
A) Sangue. 
B) Fezes. 
C) Escarro. 
D) Saliva. 
 
14 - Marque a alternativa CORRETA. Salpingectomia é um 
procedimento cirúrgico que significa:  
 
A) Remoção da bexiga. 
B) Remoção total do útero. 
C) Remoção da tuba uterina. 
D) Remoção da vesícula biliar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABARITO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
C A A D C B B C D D 
11 12 13 14       
D A B C       

 

[DPB12] Comentário: 12 – 
LETRA A 

[DPB13] Comentário: 13 – 
LETRA B 

[DPB14] Comentário: 14 – 
LETRA C 







