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PORTUGUÊS 

 
Leia o texto para responder às questões de número 01 a 03. 

 
Atualidade fabricada  

 
Na teoria do jornalismo, a notícia situa-se como o elemento 

básico do fenômeno jornalístico. Notícia está ligada a fato novo. 
Modernamente, alguns autores preferem usar o termo informação, para 
referir-se ao fato detonador do processo jornalístico. 

A notícia resume o fato; pode ser ampliada ou não. Já a 
reportagem trata de assuntos não necessariamente relacionados a fatos 
novos. Na reportagem, busca-se um certo conhecimento do mundo, o que 
inclui investigação e interpretação. De qualquer modo, notícia e 
reportagem apresentam uma dimensão temporal bem demarcada. A 
notícia, mais colada ao presente, ainda ocupa grande parte dos jornais 
diários, mas sua difusão está-se dando principalmente pelos veículos 
eletrônicos. Em virtude da concorrência do rádio e da TV, os jornais 
impressos passaram a investigar causas e conseqüências, a interpretar, 
num crescendo em direção à reportagem. 

No sentido de registro do fato, a atualidade não está muito 
presente na imprensa feminina devido a seus conteúdos tradicionais: 
moda, beleza, culinária, decoração aceitam a ligação com o atual mas não 
são por ele determinadas. A moda tem obrigação de ser atual, só que em 
função das tendências de mercado, e sua atualidade é pré-fabricada. 
Quando a imprensa feminina dá espaço a pessoas ligadas a 
acontecimentos atuais – geralmente astros de cinema e TV -, utiliza o que 
Evelyne Sullerot chama de atualidade romanesca, que cria um clima de 
ficção e fantasia em torno de atos e sentimentos. 
(BUITONI, Dulcília Schroeder. Imprensa feminina. São Paulo, Ática, 1986. p. 12 – 
Série Princípios.) 
 
01. Observando-se o tipo de composição do texto, conclui-se que ele é: 

(A) narrativo, com elementos descritivos. 
(B) descritivo, com elementos narrativos. 
(C) dissertativo, com elementos argumentativos. 
(D) narrativo, descritivo e dissertativo. 

 

02. De acordo com o texto, 
(A) o primeiro parágrafo define a teoria do jornalismo. 
(B) o segundo parágrafo retrata a concorrência do rádio e da TV 

perante os jornais. 
(C) o terceiro parágrafo afirma que a atualidade está muito presente 

na imprensa feminina. 
(D) conclui-se que o mesmo apresenta idéias, definições de notícia, 

reportagem, e a presença da atualidade na imprensa feminina. 
 

03.  Assinale a alternativa em que as palavras do texto estão acentuadas 
em obediência à mesma regra de acentuação. 
(A) básico _ tendências _ fenômeno 
(B) conteúdos _ veículos _ jornalístico 
(C) culinária _ tendências _ rádio 
(D) concorrência _ conseqüências _ jornalístico 

 

04. Barbarismo ortográfico é qualquer desvio que se comete relativo à 
palavra. Sendo assim, aponte a alternativa que apresenta todas as 
palavras grafadas corretamente. 
(A) subterfúgio – catequisar – mausoléu 
(B) enchiqueirar – descompressão - esdrúxulo 
(C) impecilho – muxoxo - puleiro 
(D) herbanário – lisonjeiro - ojerisa 

 

05.  Assinale a alternativa correta quanto à formação das seguintes 
palavras: fidalgo; incapacidade; antiácido; sambódromo. 
(A) justaposição, parassíntese, sufixação, aglutinação. 
(B) aglutinação, prefixação e sufixação, prefixação, hibridismo. 
(C) aglutinação, parassíntese, prefixação, justaposição. 
(D) justaposição, parassíntese, hibridismo, prefixação e sufixação. 

 
06. Dadas as frases: 

1. Prefira isto aquilo, já que ao fazer o bem não se olha à quem. 
2. À noite, todos os trabalhadores assalariados voltaram a indústria 

e só deixaram o serviço a uma hora da manhã. 
3. Não tenho podido ir à universidade hoje, prometo assistir à 

todas as aulas na próxima semana. 
Constatamos que: 
(A) apenas a 1 está correta. 
(B) apenas a 2 está correta. 
(C) apenas a 3 está correta. 
(D) n.d.a. 

 
 
 
 

 
MATEMÁTICA 

 
07. Partindo das premissas:  

I. Todos os amigos de José são amigos de Melo. 
II. Melo não é amigo de qualquer amigo de Pedro. 

III. André só é amigo de todos os amigos de Ruan. 
 

Se Ruan é amigo de Pedro, então: 
(A) André não é amigo de José. 
(B) André é amigo de Melo. 
(C) José é amigo de Ruan. 
(D) Melo é amigo de Ruan. 

 
08. Analisando os tópicos a seguir: 

1.  Um ponto qualquer de uma reta divide-a em duas semi-retas. 
2. Duas retas concorrentes podem ser perpendiculares a um 

mesmo plano. 
3. Três pontos não alinhados não determinam um plano. 
4. Duas retas paralelas a um plano podem ser perpendiculares 

entre si. 
Pode-se concluir que: 
(A) apenas 1 e 2 estão corretas. 
(B) apenas 1 e 4 estão corretas. 
(C) apenas 2 e 3 estão corretas. 
(D) todas estão corretas. 

 
09. O perímetro de um triângulo ABC é 120cm. Sabendo que a bissetriz 

do ângulo interno   Â divide o lado  oposto BC em dois segmentos de 
12,5cm e 7,5cm, determine as medidas dos lados desse triângulo. 
(A) 30cm, 40cm e 50cm 
(B) 60,5cm, 38,5cm e 21cm 
(C) 60cm, 20cm e 40cm 
(D) 20cm, 62,5cm e 37,5cm 

 
10. Enchi uma caixa retangular de 10dm de comprimento, 0,80m de 

largura e 60cm de altura, com 30 latas de água da mesma 
capacidade. Qual a capacidade em litros de cada lata? 
(A) 0,48 l 
(B) 480 l 
(C) 16 l 
(D) 160 l 

 
11. Se dividirmos o número 680 em três partes que sejam, ao mesmo 

tempo, inversamente proporcionais a 2, 3 e 5 e inversamente 
proporcionais a 9, 5 e 2, qual a maior parte? 
(A) 306 
(B) 247 
(C) 175 
(D) 486  

12. Indique os dois primeiros números primos maiores que 20.  

(A) 21 e 22 
(B) 21 e 23 
(C) 23 e 29 
(D) 23 e 31 

CONHECIMENTOS GERAIS - SAÚDE 
 
13. Assinale a alternativa incorreta. 

(A) A saúde é direito fundamental do homem, e a meta de todos os 
povos deve ser atingir um alto nível de saúde. 

(B) A desigualdade no estado de saúde dos povos é aceitável, 
contudo é preocupação para todos os países. 

(C) A promoção da saúde dos povos é essencial para o 
desenvolvimento econômico e social e contribui para melhorar a 
qualidade de vida e para alcançar a paz mundial. 

(D) A população tem direito e o dever de participar como indivíduo e 
como grupo no planejamento e na execução dos cuidados de 
saúde. 

 
14. Qual dos itens abaixo não é considerado um princípio do SUS? 

(A) Centralização; 
(B) Descentralização; 
(C) Atendimento integral; 
(D) Participação da comunidade. 
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15.  Assinale a alternativa correta. Os conselhos de saúde são formados por: 

(A) Somente pelo governo, através de suas secretarias e usuários; 
(B) Prestadores de serviços (hospitais e clínicas particulares), 

usuários e profissionais de saúde; 
(C) Usuários, Governo (através de suas secretarias), profissionais 

de saúde, prestadores de serviços (hospitais e clínicas 
particulares); 

(D) Apenas por profissionais de saúde. 
 
16. Assinale a alternativa correta. 

(A) É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou 
subvenções às instituições privadas com fins lucrativos; 

(B) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou 
capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos 
casos previstos em lei. 

(C) As instituições privadas poderão participar de forma 
complementar do SUS, segundo diretrizes deste, mediante 
contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

(D) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a 
remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de 
transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, 
processamento e transfusão de sangue e seus derivados, 
sendo vedado qualquer tipo de comercialização. 

 
17. A iniciativa particular poderá participar do Sistema Único de Saúde: 

(A) Obrigatoriamente; 
(B) De maneira complementar; 
(C) Não pode participar; 
(D) Apenas em casos excepcionais, mediante decreto do Poder 

Executivo, nos casos em que o SUS não tenha como efetuar o 
serviço e tão somente. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
18. Sinais vitais são aqueles que evidenciam o funcionamento e as 

alterações da função corporal. Leia  as afirmativas abaixo e responda 
corretamente. 

I. A pressão ou tensão arterial é um parâmetro de suma 
importância na investigação diagnóstica, sendo obrigatório em 
toda consulta de qualquer especialidade; 

II. Hipotensão ortostática é a alteração normal de PA quando uma 
pessoa fica em pé ou sai da posição de decúbito, inclui uma 
queda da PA sistólica de até 15 mmHg e uma queda ou 
aumento da distólica de 5 a10 mmHg. 

III.  Os locais onde habitualmente são medidas as temperatura do 
corpo são: axila, boca, reto e mais raramente a prega inguinal. 

 
(A) Todas as afirmativas estão erradas. 
(B) Apenas a afirmativa II está  errada. 
(C) Todas as afirmativas estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa III está  correta 

 
19. A febre, nada mais é do que a elevação da temperatura corporal  

acima da normalidade, causada por alterações do centro termo 
regulador ou por substâncias que interferem com o mesmo. Relacione 
corretamente os conceitos:   

I. Febre contínua 
II. Febre remitente 

III. Febre intermitente 
IV. Febre recorrente 

(  ) Neste caso, a hipertermia é interrompida por períodos de 
temperatura normal, que pode ser de alguma medida no mesmo 
dia, ou um ou mais dias com temperatura normal. 

(  )   Aquela que sempre permanece acima do normal, com variações 
de até 1 grau. 

(  )   Caracteriza-se por hipertermia diária, sendo que as variações são 
acima de 1 grau. 

(  )   Caracteriza-se por períodos de temperatura normal que dura 
dias, seguido de elevações variáveis da temperatura. 

A seqüência correta é: 
(A) III, I, II, IV  
(B) IV, II, III, I   
(C) II, IV, I, III  
(D) I, III, IV, II 

 
 
 
 
 
 

 
20. Hepatite é o termo usado para definir a inflamação que acomete no 

fígado e pode ser causada por vírus, medicamentos e consumo 
abusivo de bebidas alcoólicas. Hepatite B é o nome de um dos vírus 
que causam a hepatite. A melhor forma de prevenção da hepatite B é 
a vacinação. 
(A) A melhor forma de prevenção da hepatite B é a vacinação, que 

deve ser administrada no primeiro trimestre gestacional  e nas 
primeiras 12 horas de vida do RN.  

(B) A melhor forma de prevenção da hepatite B é a vacinação, que 
deve ser administrada no primeiro trimestre gestacional  e nas 
primeiras 48 horas de vida do RN.  

(C) A melhor forma de prevenção da hepatite B é a vacinação, que 
deve ser administrada na maternidade nas primeiras 12 horas 
de vida, seguida de mais 2 doses (1 e 4 meses), conforme 
calendário básico de vacinação do Ministério da Saúde.  

(D) A melhor forma de prevenção da hepatite B é a vacinação, que 
deve ser administrada aos 6, 9 e 12 meses de vida conforme 
calendário básico de vacinação do Ministério da Saúde. 
 

21. Criança de 8 anos, apresenta uma quadro de febre, diarréia, 
desidratação grave e cefaléia, porém não apresenta vômito. O 
pediatra informa que será necessário repor eletrólitos rapidamente. 
Para que haja esta reposição rápida, qual a melhor via de 
administração;    
(A) Oral - por ser criança e não apresentar vômito  
(B) Oral – Pois a melhor e única  maneira de repor eletrólitos é 

ingerindo sais de reidratação oral.   
(C) Intra venosa – Sempre será a melhor escolha para manter e 

repor a volemia.  
(D) Intra venosa – Porque aproveita-se o acesso para medicar a 

criança com analgésicos mais potentes. 
 

22. A crioterapia, quando aplicada no corpo humano, desencadeia 
inúmeras respostas fisiológicas. São elas, EXCETO:  
(A) Diminuição do espasmo muscular  
(B) Diminuição na velocidade de condução nervosa  
(C) Estimula a circulação e a velocidade de condução nervosa, 

promovendo a liberação de endorfinas, hormônio responsável 
pela quebra do ciclo dor-espasmo-dor 

(D) Reduz o metabolismo articular e da atividade das enzimas 
degradantes da cartilagem, 

 
23. Para o paciente com retenção urinária, existem alguns cuidados 

básicos de enfermagem para fazê-lo urinar, antes de que se proceda 
a cateterização vesical. Assinale a resposta incorreta: 
(A) Aplicar compressa morna na região hipogástrica. 
(B) Abrir uma torneira perto do paciente. 
(C) Fazer uma lavagem interna com água ou soro morno.  
(D) Fazer com que o paciente beba maior quantidade de água, se 

não houver contra indicação 
 
24. A posição de Sims é comumente utilizada para a realização de qual 

exame ou procedimento? 
(A) Para realizar lavagem intestinal. 
(B) Para promover drenagem postural. 
(C) Para realizar exames ou cirurgias ginecológicas 
(D) Para realizar sondagem nasogástrica. 

 
25. Eupnéia é o termo usado para definir: 

(A) Respiração ruidosa. 
(B) Respiração normal. 
(C) Parada de respiração. 
(D) Qualquer alteração da respiração. 

 
26. “Perda de sangue por via baixa,   fezes  cor de petróleo, contendo 

sangue digerido, indicativo de sangramento gastrintestinal.“  
Qual a correta definição para o enunciado acima: 
(A) Enterorragia. 
(B) Hematêmese. 
(C) Melena. 
(D) Todas as definições estão corretas. 

 
27.  A infração do código de Deontologia de Enfermagem pode ser 

classificada em: 
(A) Civil, Funcional ou Criminal. 
(B) Civil, Grave ou Criminal. 
(C) Leve, Grave ou Gravíssima. 
(D) Leve, Institucional ou Funcional. 
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28. Para exercer legalmente as atividades de Auxiliar de Enfermagem, o 

profissional necessita: 
(A) Está legalmente habilitado e inscrito no COREN da região onde 

trabalha. 
(B) Está legalmente habilitado e ser afiliado à UNATE. 
(C) Está legalmente habilitado e ser sindicalizado. 
(D) Ser portador de Diploma expedido por uma instituição de ensino 

e está inscrito em todas as entidades de classe. 
 
29. Os olhos do recém-nato devem ser protegidos para evitar lesões da 

retina durante a: 
(A) Nebulização. 
(B) Oxigenoterapia. 
(C) Banho. 
(D) Fototerapia. 

 
30. Em se tratando de cuidados na administração de medicamentos, 

convencionou-se a aplicação dos 5 CERTOS, que significam: 
(A) Paciente certo, medicamento certo, prontuário certo, prescrição 

certa, anotação certa. 
(B) Medicamento certo, paciente certo, solicitar o nome do paciente, 

anotar no prontuário e administrar a medicação.  
(C) Medicamento certo, paciente certo, dose certa, hora certa, via 

certa.  
(D) Via certa, lavar as mãos, colocar luvas, abrir o medicamento, tirar 

a luva e lavar as mãos.  
 

31. Na administração de medicamentos pela via intramuscular (IM), é 
correto afirmar: 
(A) A agulha que deve ser usada é a de 13 x 3,8 ou 4,5 em um 

ângulo de 15º.. 
(B) A agulha  que deve ser usada é a 13 a 3,8 ou 4,5 em ângulo de 

90º..  
(C) A agulha  que deve ser usada é a 30 x 8 em ângulo de 45º..  
(D) A agulha  que deve ser usada é a 25 x 7, 25 x 8 ou 30 x 7, 30 x 8 

em ângulo de 90º.  
 

32. Sobre a desinfecção de Baixo Nível, é correto afirma exceto: 
(A) São destruídas as bactérias em formas vegetativas 
(B) Facilmente os Esporos são destruídos com este processo 
(C) O vírus da Hepatite B (HBV) sobrevive a este processo 
(D) O álcool etílico é uma solução germicida de baixo nível. 

 

 

 




