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Instruções



Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta.



Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de 30 (trinta), está correta e se
há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade.



O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu
cartão resposta.



A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade
do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova.



Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma
delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.



Suponha que a questão nº 15 tenha a resposta B como correta.


Veja como marcar esta resposta.



Deve-se estar atento para:



Não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão



Não escrever no verso do cartão resposta



Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta



Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova:



Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que:



Tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da
prova;



For surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou
por qualquer outra forma;



For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por
falsa identificação pessoal;



Ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença;



Recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio.



Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta
atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.

BOA SORTE
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1- Quais são os pré-requisitos antes de iniciar um processo de esterilização?
a) Colocar diferentes tipos de metais, como aço inoxidável e material cromado em um mesmo ciclo de esterilização
b) Fechar completamente e tencionar o instrumento, independente do processo de esterilização empregado
c) Assegurar que todo o instrumental esteja efetivamente limpo
d) Manter fechados todos os instrumentos com articulações e cremalheiras
e) As tesouras devem ser esterilizadas fechadas e devem ter as suas superfícies de corte (parte-ativa) livre de invólucros com
gazes
2- Os modos de transmissão da tuberculose são:
a) Veiculação hídrica, cuja transmissão ocorre quando o indivíduo suscetível entra em contato com águas superficiais onde
existam caramujos, hospedeiros intermediários, liberando cercarias.
b) Através da picada da fêmea do mosquito Anopheles, infectada pelo plasmodium.
c) Direta, de olho a olho, ou indireta, através de objetos contaminados (toalhas,lenços, lençóis e fronhas)
d) Alguns insetos como a mosca doméstica e ou a lambe-olhos podem atuar como vetores mecânicos.
e) Por meio de gotículas contendo os bacilos expelidos por um doente com tuberculose pulmonar ao tossir, espirrar ou falar;
em ambientes fechados, nos quais as partículas expelidas pelo doente (TB) podem permanecer no ar, principalmente em
locais escuros e pouco ventilados, por longos períodos.
3- A finalidade da administração de medicamentos por via sublingual é:
a) permitir redução da dose
b) promover uma absorção rápida pelo organismo
c) facilitar a administração de medicamentos em domicílio
d) manter a meia-vida na corrente sanguínea
e) reduzir a incidência de episódios de diarréia
4- A técnica que prevê a aplicação de nitrato de prata a 1 % nos olhos do recém-nascido de parto vaginal e que tem por
objetivo a prevenção da oftalmia gonocócica, denomina-se:
a) Steven-Jonhson
b) Clinnenfelter

c) Hudson
d) Credê

e) Eduard

5-Analise os itens abaixo e assinale a opção correta.
I- A placenta é composta de duas faces
II- A placenta é o órgão responsável pelas trocas entre o concepto e a mãe.
III- A placenta tem função de manutenção da gravidez pela liberação de hormônios
IV- No feto maduro, a placenta apresentará um peso equivalente à sexta parte do peso da criança.
a) I e II estão corretos
b) II e III estão corretos
c) II, III e IV estão corretos
d) III e IV estão corretos
e) todos os itens estão corretos
6- As vacinas indicadas no primeiro ano de vida, preconizadas pelo Ministério da Saúde, são:
a) BCG,Hepatite B, Poliomielite, Tetravalente (DTP + Hib), Febre amarela (apenas em áreas endêmicas, de transição ou de
risco), Sarampo-Caxumba-Rubéola (SCR)
b) DTP, Sarampo, Hepatite B, Poliomielite
c) BCG, Poliomielite, Tetravalente, Hepatite B, Tríplice
d)BCG, Hepatite B, Poliomielite, DTP, Sarampo
e) BCG, DTP, Sabin, Sarampo, Hepatite B, Hib
7- Os sinais indicativos de choque hipovolêmico são:
a) aumento da freqüência cardíaca e da pressão arterial
b) diminuição da pressão arterial e pele corada
c) hipotensão, taquicardia e sudorese
d) sudorese e hipertensão
e) aumento da pressão arterial e do volume urinário
8- Os pacientes cardiopatas quando apresentam os quadros de insuficiência cardíaca congestiva e de edema agudo de
pulmão possuem dificuldade na realização da troca gasosa e, consequentemente, na respiração. O técnico de enfermagem,
em conjunto com outros membros da equipe, deve colocá-los na seguinte posição:
a)Prona
b) Supina

c) Fowler
d) Litotômica
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9- O paciente politraumatizado pode apresentar complicações graves, dentre elas, o choque. Para este tipo de complicação, as
manifestações clínicas que devem ser observadas quanto à pele, pulso, pressão arterial e nível de consciência, são
respectivamente:
a) seca e pálida/ filiforme e débil / sistólica menor que 80 mmHg / agitado
b) úmida e fria / rápido e filiforme / sistólica menor que 70 mmHg / ansioso
c) seca e fria / cheio e lento / sistólica maior ou igual a 70 mmHg / torporoso
d) úmida e quente / débil e cheio / sistólica maior ou igual a 80 mmHg / sonolento
e) úmida e quente / débil e rápido / sistólica menor que 90 mmHg / tranqüilo
10- Acerca do afogamento, analise os itens abaixo e marque a alternativa correta.
I- Uma vítima que tenha sofrido um acidente de submersão, mesmo que esteja assintomática, precisa ser transferida para o
hospital para avaliação e observação.
II- A reanimação cardiopulmonar dentro da água é recomendada, pois a profundidade das compressões torácicas dentro da
água é eficaz.
III- A tentativa de reanimação cardiopulmonar dentro da água expõe os socorristas à fadiga, às ondas e à correnteza.
IV- A tentativa de reanimação cardiopulmonar dentro da água retarda o início de uma reanimação efetiva fora da água.
a) apenas II e IV estão corretas
b) apenas I, II e III estão corretas
c) apenas I, II e IV estão corretas

d) apenas I, III e IV estão corretas
e) apenas II, III e IV estão corretas

11- Uma vítima de atropelamento, 27 anos, chega ao pronto-socorro. Foi constatado a presença de anisocoria, que é um sinal
clínico caracterizado por:
a) visão dupla
b) diâmetro pupilar desigual
c) globo ocular desigual
d) sumento do campo visual
e) nistagmo
12- São cuidados gerais nas lesões musculoesqueléticas:
a) lubrificar a pele, transportar o paciente com fratura de ossos da bacia sempre pela maca, colocar materiais necessários ao
auto-cuidado próximo ao paciente, manter o paciente em alinhamento conforme prescrição médica.
b) orientar para o auto-cuidado em pacientes acamados, evitar limpeza excessiva da região perineal em pacientes com gesso
pelve-podálico, acamar o paciente em estrado firme e colchão duro
c) acamar o paciente em colchão maleável, mobilizar o membro afetado 3 vezes ao dia, dar banho no leito lavando as partes
gessadas.
d) evitar desobstruir sonda de irrigação da ferida, controlar gotejamento de soro e anotar líquido infundido, evitando lubrificação
da pele
e) acolchoar a tipóia pélvica, não afastar a tipóia pélvica quando for colocar a comadre (a fim de não desalinhar a fratura),
colocar o leito em semi-fowler
13-Foi prescrito para um paciente idoso, 1200 ml de glicose a 5% para serem infundidas em 20 horas. Com quantas gotas/min
deverá ser mantida a hidratação venosa?
a) 24 gts/min
b) 20 gst/min
c) 30 gts/min
d) 34 gts/min
e) 16 gts/min
14-Qual dos cuidados abaixo o técnico de enfermagem deve realizar diariamente em um paciente com sonda vesical de
demora?
a) trocar a sonda diariamente para evitar infecção hospitalar
b) esvaziar a bolsa coletora uma vez ao dia, para evitar infecção hospitalar
c) manter a bolsa coletora sempre em nível abaixo da bexiga
d) diminuir a oferta de líquidos ao paciente, mesmo sem prescrição de redução de ingesta hídrica
e) não realizar anotação do volume a cada mensuração do volume drenado
15-Para a prevenção de úlcera de pressão, é fundamental:
a) realizar mudança de decúbito a cada 2 horas e realizar massagem de conforto nas regiões onde a pele se encontra íntegra
b) manter a pele seca, inclusive sem o uso de hidratante, com o objetivo de evitar a proliferação de microorganismos
c) não movimentar o paciente no leito, prevenindo o cisalhamento da pele e o aparecimento de úlcera de pressão
d) realizar massagem de conforto em todas as regiões de proeminências ósseas, inclusive naquelas onde houver lesões
e) utilizar para pacientes acamados com úlcera de pressão na região sacra, fralda descartável, pois estas prevenirão o
acúmulo de resíduos da urina na pele e , com isso, o risco de outras áreas de solução de continuidade.
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As questões seguintes serão referentes ao texto abaixo:
Por que inventaram o dinheiro?
O dinheiro facilitou a troca de produtos e permitiu uma circulação maior de mercadorias
O dinheiro foi criado para facilitar as trocas comerciais quando estas ficaram mais complexas. A princípio, as permutas
eram baseadas na quantidade de tempo de trabalho gasto para produzir a mercadoria. Por exemplo, um pescador dava sua
pesca do dia em troca da colheita obtida em um dia por um agricultor. "Depois, com o aumento no número de produtores e a
necessidade de diversificação dos produtos, foi preciso estabelecer uma mercadoria que fosse divisível, para facilitar o troco, e
à qual todos tivessem acesso", diz o professor Renato Leite Marcondes, do Departamento de Economia USP de Ribeirão Preto
Trocar uma mercadoria por outra era complicado, conforme explica o professor Renato, porque o produtor de trigo que
quisesse comprar carne de vaca, por exemplo, precisava encontrar alguém que cuidasse de gado e estivesse interessado em
trigo. “Com o dinheiro, vender e comprar se tornaram operações separadas. Eu compro o que quero de quem eu quiser e
posso vender minha produção para outra pessoa”, exemplifica o docente
Sabe-se que na China, mais de mil anos antes de Cristo, já se usavam conchas como moeda de troca. A partir daí, os
materiais utilizados foram os mais diversos por todo o mundo, dos quais o exemplo mais conhecido é o sal - de onde se
originou o termo “salário”.
http://revistaescola.abril.com.br/geografia/fundamentos/inventaram-dinheiro-498370.shtml

16. Analise as assertivas abaixo, tomando como base o primeiro parágrafo do texto:
I – Estas é um pronome que, no texto, refere-se a trocas comerciais.
II – O pronome possessivo SUA refere-se à palavra pesca.
III – A palavra “permutas” é, no texto, sinônimo de “trocas”.
Está (ao) correta (s):
a)

Apenas I

b)

Apenas II

c)

Apenas I e II

d)

Apenas I e III

e)

Apenas III

17. “para facilitar o troco, e à qual todos tivessem acesso” A crase utilizada nesse trecho tem como justificativa o uso do termo
regente:
a)

acesso

b)

tivessem

c)

qual

d)

facilitar

e)

todos

18. A expressão “foi preciso estabelecer uma mercadoria que fosse divisível” tem seu significado mantido em:
a)
b)
c)
d)
e)

foi necessário escolher uma mercadoria que pudesse ser repartida
foi preciso escolher uma mercadoria dividida
foi importante escolher uma mercadoria já repartida
foi interessante escolher uma mercadoria que pudesse ser dividida
foi essencial instituir uma mercadoria dividida

19. A utilização dos verbos “quisesse, tivesse, cuidasse”, no segundo parágrafo, apresentam ações:
a)

certas

b)

impossíveis

c)

prováveis

d)

futuras

e)

acabadas

20. Analise as assertivas, segundo o terceiro parágrafo do texto:
I – O sal é o principal material usado como dinheiro porque originou o nome “salário”.
II – A expressão “os mais diversos” pressupõe que houve uma variedade de materiais utilizados como moeda.
III – A expressão “a partir daí” dá a ideia de que a partir do uso de conchas na China outros materiais foram utilizados.
Está (ao) correta (s):
a)

Apenas I

b)

Apenas II

c)

Apenas II e III

d)

Apenas I e III

e)

Apenas III

21. O texto utiliza verbos:
a)
b)
c)

Apenas no indicativo
Apenas no subjuntivo
Apenas no indicativo, no tempo presente

d)
e)

No indicativo e subjuntivo
Apenas no passado do indicativo

22. “O dinheiro foi criado para facilitar as trocas comerciais quando estas ficaram mais complexas” Os conectivos destacados
mantêm relação semântica, respectivamente de:
a)
b)

tempo e finalidade
proporção e tempo

c)
d)

tempo e proporção
finalidade e tempo

e)

finalidade e proporção

23. “Trocar uma mercadoria por outra era complicado, conforme explica o professor Renato, porque o produtor de trigo que
quisesse comprar carne de vaca...” nesse trecho temos o uso de conectivos que foram destacados. Sobre eles, pode-se
afirmar:
I – Conforme pode ser substituído por COMO, sem alteração de sentido.
II – Porque pode ser substituído por CONQUANTO, sem alteração de sentido.
III – O primeiro tem sentido de conformidade e o segundo de consequencia.
Está (ao) correta (s):
a)

Apenas I

b)

Apenas II

c)
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24. Sobre a pontuação no texto, analise as assertivas:
I – “A princípio, as permutas eram baseadas...” essa vírgula separa uma locução adverbial de tempo.
II – As aspas utilizadas no primeiro parágrafo indicam uma citação.
III – O travessão usado no último parágrafo poderia ser substituído por uma vírgula, sem alteração de sentido.
Está (ao) correta (s):
a)

Apenas I

b)

Apenas II

c)

Apenas II e III

d)

Apenas I e III

e)

I, II e III

25. Analise as afirmações:
I – O termo “o docente”, utilizado no segundo parágrafo, faz referência ao autor do texto.
II – As citações durante o texto são da mesma pessoa e servem como reforço na argumentação do autor.
III – No segundo parágrafo o termo “outra” retoma a palavra “mercadoria”, deixando-a subentendida, a fim de não tornar prolixo
o texto.
Está (ao) incorreta (s):
a)

Apenas I

b)

Apenas II

c)

Apenas II e III

d)

Apenas I e III

e)

I, II e III

26. São selecionados 198 alunos da Escola Cristo Rei e 189 da Escola Paulo Freire, para realizar um trabalho comunitário, os
alunos serão organizados em grupos, todos com o mesmo número de alunos e sem que se misturem alunos das duas escolas.
Qual o número máximo de alunos que pode haver em cada grupo?
a) 8 alunos

b) 9 alunos

c) 10 alunos

d) 7 alunos

e) 11 alunos

27. Observando a seqüência das frações 3/6, 2/3 e 3/8, respectivamente A, B e C. Podemos garantir que:
a) A > B > C

b) C > A < B

c) C > B > A

d) C < A > B

e) A < B > C

28. Numa empresa trabalham 220 pessoas, destas 40% são homens e 75% das mulheres são solteiras. Podemos garantir que
o número de mulheres casadas corresponde a:
a) 33

b) 34

c)132

d) 35

e) 31

d) 1,444...

e) 13/12

29. A expressão 0,666... + 0,777.... Tem como solução a alternativa:
a) 0,443...

b) 0,1313...

c) 13/18

30. A professora programa brincadeiras para o dia da criança, e observa que, no inicio o número de meninos eram 3 a menos
do que o de meninas. Duas horas depois o número de meninos havia aumentado em 8, o de meninas havia dobrado e a
quantidade de meninos e meninas era a mesma. Determine a razão do número de meninos por número de meninas no inicio
da brincadeira:
a) 3/5

b) 2/5

c) 1/5
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