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CCCAAARRRGGGOOO::: EEENNNFFFEEERRRMMMEEEIIIRRROOO

TEXTO:
Desde criança, a leitura me dá imenso prazer, exercendo em mim o fascínio de algo mágico, intenso, estético. É a 

janela por onde o mundo entra na minha casa, na minha vida. A literatura dirigiu meu pensamento, minha forma de ver o 
mundo. Eu vivo e respiro literatura o tempo inteiro; quando não estou escrevendo livros meus, estou traduzindo obras de 
grandes autores.                     (Lya Luft, escritora)

01) A expressão “desde criança” introduz o fato que será dito a seguir através de uma ideia:  
A) Temporal.   B) De causa.   C) Condicional.   D) De oposição. 

02) Sabemos que a língua permite construções em que expressões possuem um sentido figurado, que vai além do 
significado da palavra. Assinale o significado no contexto do trecho “É a janela por onde o mundo entra na 
minha casa, na minha vida.”:
A) A leitura possibilita à autora o sucesso profissional, já que abre as portas para o mundo. 
B) A leitura é capaz de estabelecer uma ligação entre o mundo real e imaginário, levando a autora a fugir dos 

problemas da realidade e, dessa forma, solucioná-los. 
C) A leitura é, para a autora, a causa e a fonte de muitas questões conflitantes estarem presentes em sua vida, já que 

traz o mundo para dentro da sua casa.  
D) A leitura traz para a escritora as informações, anseios, descobertas ou seja, a história da humanidade. Dessa forma, 

através da leitura, é possível interagir com o mundo, sobre as questões humanas, já que a leitura traz este mundo 
para a sua vida. 

03) Ao citar as ações de escrever livros e traduzir obras a autora:  
A) Comprova a afirmação anterior através de fatos concretos.  
B) Assume seu papel de importância na literatura nacional.  
C) Demonstra certo ar de cansaço ao relatar ações rotineiras em seu ofício. 
D) Mostra o porquê do prazer sentido através da leitura desde criança.

04) Indique a alternativa em que a palavra sublinhada NÃO pode ser classificada quanto à tonicidade como 
paroxítona:
A) “Desde criança, a leitura me dá imenso prazer,...”
B) “... exercendo em mim o fascínio de algo mágico, intenso, estético.” 
C) “É a janela por onde o mundo entra na minha casa...” 
D) “A literatura dirigiu meu pensamento, minha forma de ver o mundo.” 

05) Em “A literatura dirigiu meu pensamento,” a palavra destacada determina o substantivo, restringindo a 
extensão de seu significado. Trata-se de um: 
A) Adjetivo.  B) Pronome.   C) Artigo.   D) Verbo. 

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS SSSOOOBBBRRREEE OOO SSSUUUSSS
06) A Lei Federal nº 8080/1990 regulamenta os serviços prestados sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), 

estabelecendo que: 
A) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu 

pleno exercício. 
B) O dever do Estado exclui o das pessoas, das empresas e das famílias. 
C) O estabelecimento de condições que assegurem acesso restrito está direcionado a todas as ações da saúde pública. 
D) A coletividade não está incluída de forma direta nas ações e serviços públicos de saúde, por força de um 

dispositivo legal. 

07) Analise os objetivos do SUS: 
I. A identificação e a divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.

II. A formulação da política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, observando-se a 
redução dos riscos de doenças e outros agravos e condições iguais de acesso às ações e serviços de saúde. 

III. A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com realização 
integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

Estão corretas apenas as alternativas: 
A) I, II   B) I, II, III   C) I, III    D) II, III  

08) A participação da comunidade na gestão do SUS contará em cada esfera de governo com as seguintes 
instâncias colegiadas: 
A) Conselho e FNS (Fundo Nacional de Saúde). 
B) CONASS (Conselho Nacional de Secretários) e Conferências. 
C) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. 
D) Plano Quinquenal e Consórcios. 
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09) “Os municípios poderão constituir ___________ para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que 
lhes correspondam.” (Artigo 10 – Lei Federal 8080/1990) Marque abaixo, a alternativa que completa 
corretamente o artigo citado: 
A) serviços   B) privilégios   C) técnicas   D) consórcios 

10) É correto afirmar que as ações de vigilância epidemiológica são aplicadas às doenças: 
A) transmissíveis, não transmissíveis e outros agravos à saúde da população. 
B) incidentes e preveníveis. 
C) preveníveis e aplicáveis. 
D) redutíveis e incidentes. 

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS EEESSSPPPEEECCCÍÍÍFFFIIICCCOOOSSS
11) Em quantas horas terminará um soro de 900ml com gotejamento de 50 gotas por minuto? 

A) 18 horas.  B) 9 horas.   C) 6 horas.   D) 3 horas. 

12) Para administração de uma solução por via intradérmica, a agulha deve ser introduzida em um ângulo de: 
A) 15 graus.  B) 45 graus.   C) 60 graus.   D) 90 graus. 

13) A alternativa que exemplifica uma via de transmissão vertical do vírus HIV é: 
A) Relação sexual desprotegida. 
B) Uso de agulhas contaminadas com o vírus. 
C) Transmissão maternoinfantil. 
D) Picada de inseto. 

14) A Dengue é uma doença febril aguda amplamente disseminada no mundo. Estima-se que, aproximadamente 
80 milhões de pessoas se infectem anualmente nos cem países em que a doença ocorre. A Organização Mundial 
da Saúde registra ainda, cerca de 550 milhões de hospitalizações e 20 mil óbitos anuais, em decorrência de 
complicações da doença. Assinale abaixo, o agente etiológico da Dengue: 
A) O mosquito Aedes aegypti.
B) Um arbovírus da família Flaviviridae.
C) O parasita Trypanosoma cruzi.
D) Um mosquito do gênero Anopheles.

15) A máscara tipo PFF2 (N95) é utilizada pelo profissional de saúde, ao entrar em um quarto, com o seguinte tipo 
de precaução ou isolamento: 
A) Isolamento de contato. 
B) Isolamento para aerossóis. 
C) Isolamento para gotículas. 
D) Precaução padrão. 

16) A Escala de Braden foi desenvolvida por Bergstrom e Braden, como estratégia para diminuir a incidência de: 
A) Broncoaspiração. 
B) Infecção urinária. 
C) Tromboembolismo venoso. 
D) Úlcera por pressão. 

17) Segundo a classificação de Spaulding, as medidas relativas à esterilização e desinfecção devem ser 
compreendidas e implementadas pela categorização dos graus de risco de aquisição de infecção implicados no 
uso destes artigos, pelos pacientes. De acordo com esta classificação, os artigos não críticos: 
A) São assim chamados pelo alto risco de aquisição de infecção envolvido com o uso destes artigos. 
B) Entram em contato com mucosas e pele não intacta, não necessariamente, penetram as superfícies. 
C) Entram em contato direto com o paciente, porém com pele intacta. 
D) Não entram em contato com o paciente. 

18) Segundo o Instituto Nacional do Câncer, são definidos como grupos populacionais com risco elevado para o 
desenvolvimento do câncer de mama: 
A) Mulheres com história familiar de pelo menos um parente de primeiro grau (mãe, irmã ou filha) com diagnóstico 

de câncer de mama, abaixo dos 50 anos de idade.
B) Mulheres com história familiar de qualquer tipo de câncer na família.
C) Mulheres com multiplicidade de parceiros. 
D) Mulheres fumantes. 

19) Durante a gestação acima de 20 semanas, o aparecimento de hipertensão arterial acompanhada de proteinúria 
e edema são características de: 
A) Diabetes.   B) Insuficiência renal.   C) Pré-eclâmpsia.  D) Eclâmpsia. 
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20) A flora residente da pele corresponde aos micro-organismos: 
A) Adquiridos por contato direto com o meio ambiente e que contaminam a pele temporariamente. 
B) Que não são considerados colonizantes da pele. 
C) Que vivem e se multiplicam nas camadas mais profundas da pele, glândulas sebáceas, folículos pilosos, feridas ou 

trajetos fistulosos. 
D) Que residem nas camadas mais superficiais da pele. 

21) Existem diversos fatores no corpo humano que podem ser a base ou deflagrar um transtorno mental. São 
considerados fatores perinatais: 
A) Heranças genéticas. 
B) Condições durante a gestação, como o consumo de drogas, que podem prejudicar a formação do bebê. 
C) Mudanças hormonais da mãe durante a gestação. 
D) Falta de oxigenação do tecido cerebral, durante o nascimento do bebê. 

22) Indicadores são medidas utilizadas para descrever e analisar uma situação existente, avaliar o cumprimento de 
objetivos, metas e suas mudanças ao longo do tempo, além de confirmar tendências passadas e prever 
tendências futuras. Apresentam-se como indicadores demográficos, EXCETO: 
A) Natalidade.  B) Morbidade.   C) Fecundidade.  D) Expectativa de vida. 

23) A alteração genética caracterizada por um tipo de hemoglobina mutante designada por hemoglobina S, e que
provoca a distorção dos eritrócitos é denominada: 
A) Doença falciforme. B) Eritroblastose fetal.  C) Anemia perniciosa.  D) Leucemia.

24) São aspectos em comum apresentados pela Hipertensão Arterial Sistêmica – HAS e Diabetes Mellitus – DM e 
que justificam, segundo o Ministério da Saúde, sua abordagem conjunta, EXCETO: 
A) Fatores de risco, tais como obesidade, dislipidemia e sedentarismo. 
B) Complicações agudas de fácil tratamento e cura. 
C) Possibilidade de tratamento não medicamentoso: mudanças nos hábitos de vida. 
D) Facilmente diagnosticados na população. 

25) Segundo a Lei nº 7.498/86, que regulamenta o exercício profissional de Enfermagem, são atividades privativas 
do Enfermeiro: 
A) Consulta de enfermagem. 
B) Prescrição da assistência de enfermagem. 
C) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. 
D) Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar. 

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS LLLOOOCCCAAAIIISSS
26) Analise abaixo, algumas atrações naturais do município de Cardoso Moreira: 

I. São Joaquim: região de pastagem, a serra ao redor do distrito possui plataformas em pedra de grande beleza.
II. Serra do Sapateiro: possui vegetação da Mata Atlântica e um lago em seu cume.

III. Rio Muriaé: com percurso que passa pelo centro da cidade e forma corredeiras e cachoeiras.
IV. São Luiz: onde fica o Valão do Fura Olho. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, II, III   B) II, III, IV   C) I, III, IV   D) II, IV  

27) Cardoso Moreira recebeu este nome em homenagem a um fazendeiro empreendedor, que muito investiu na 
região e principalmente no município. José Cardoso Moreira foi agraciado por D. Pedro II com o título de: 
A) Barão.   B) Comendador .  C) Príncipe.   D) Imperador.  

28) Antes de sua emancipação, Cardoso Moreira, que na época atendia pelo nome de Cachoeiras do Muriaé, era 
um distrito pertencente ao município de: 
A) São Francisco.  B) Rio de Janeiro.  C) Campos dos Goytacazes. D) Pádua. 

29) Em 2004, o então prefeito, Gilson Nunes Siqueira, para homenagear José Cardoso Moreira instituiu o(a): 
A) Medalha do Mérito José Cardoso Moreira.   
B) Título de Cidadania Honorária.     
C) Medalha de Bons Serviços. 
D) Dia do Cidadão. 

30) Os primeiros habitantes da região, onde encontra-se situado o município de Cardoso Moreira eram: 
A) Escravos africanos.      
B) Imigrantes portugueses.      
C) Índios puris. 
D) Índios tupis.




