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Leia atentamente as seguintes instruções. 
 

01. Você deve receber do fiscal o seguinte material: 
 

a) Este Caderno de Provas, com 40 (quarenta) questões objetivas; 
b) O CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação das respostas da prova, correspondendo cada 

questão a uma “única” alternativa. 
c) O candidato deve: 

- procurar, no CARTÃO-RESPOSTA, o número da questão que você está respondendo; 
- verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D, E) da resposta que você escolheu; 
- Marcar essa letra no CARTÃO-RESPOSTA, conforme o exemplo:  

   
      D 

  E 
  A C B

 
 

     Atenção 
- marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa 

questão. 
- responda todas as questões. 

02.  Verifique se o número de páginas está em ordem e o número de questões estão enumeradas de (01 a 
40). Ocorrendo qualquer alteração, notifique o fiscal, imediatamente, reclamando um outro caderno. 

03. Não será permitida reclamação referente à natureza das questões. Em caso de discordância em 
relação às mesmas, o candidato poderá recorrer, apresentando recurso no prazo e na forma 
estabelecidos no Edital. 

04. O CARTÃO-RESPOSTA dispõe de espaço indicado para assinatura do candidato, que deve ser igual 
a que consta em seu documento de identidade. 

05. O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas. 
06. O candidato só poderá ausentar-se do local de realização das provas, após 01 hora de início da 

mesma. 
07. O candidato não poderá sair com o Caderno de Questões. 

- as provas estarão disponibilizadas, a partir do segundo dia útil após a data da realização das provas, 
no site www.institutoludus.com.br. 

08. Será excluído do exame o candidato que: 
a) Se utilizar,durante a realização da prova, de máquinas ou relógios com a função de calculadora, 

bem como de rádios gravadores, de “headphones”, de telefones celulares ou de fontes de consulta 
de qualquer espécie; 

b) Se ausentar da sala de realização da prova, levando consigo o Caderno de Questões e, ou, o Cartão-
Resposta; 

c) Deixar de assinar o Cartão-Resposta; 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
01. Analise a charge abaixo, do Duke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sobre a charge de Duke, acima colada, todas as 
considerações são pertinentes, EXCETO: 
 
A) tanto os elementos verbais quanto os não verbais 
apontam para o estado de descrença e desolação que o 
tema da charge veicula. 
B) o enunciador, que interpela o enunciatário (representado 
pelo vocativo querida), parece assumir a posição de um 
porta-voz que procura auxiliar o leitor na construção de um 
ponto de vista, o que coloca o texto da charge como um 
material de opinião. 
C) a ironia e o humor são estratégias discursivas usadas na 
charge para interpelar o leitor quanto à exposição exagerada 
e consequente banalização da violência. 
D) a charge expressa uma crítica contundente às ações de 
um tipo de mídia sensacionalista, que explora as tragédias 
como forma de entretenimento. 
E) há um questionamento retórico que ataca a fragilidade 
dos princípios morais da sociedade e coloca em xeque as 
instituições de poder por meio da banalização da mídia. 
 
02. Um pai, mostrando ao filho a escola pública na qual 
estudou, disse ao filho: 
 

“A vida oferece oportunidades a todos. É a formação que faz 
a diferença.” 
 

Entre as orações (em itálico) acima, a relação de sentido 
construída implicitamente é de: 
 
A) adição 
B) conformidade 
C) oposição 
D) conclusão 
E) condição 
 
 
 
 

Analise a charge seguinte para responder corretamente 
às duas questões seguintes, 03 e 04. 
                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03. As idéias no texto mantêm relações entre si, as quais se 
encontram explicitadas por meio de nexos coesivos. Em 
relação a isso, são postas as seguintes assertivas. 
 
I. A fala do interlocutor 1 (homem) compõe-se de idéias 
coordenadas entre si por meio da relação semântica de 
adição. 
II. A fala do interlocutor 2 (mulher) dar continuidade a idéia 
de adição iniciada pelo interlocutor 1, uma vez que também 
inicia com “E”. 
III. Na fala do interlocutor 2 (mulher), o nexo “pois” introduz 
argumento explicativo em relação à idéia anteriormente 
apresentada. 
 
Assinale 
A) se corretas I, II e III. 
B) se incorretas I, II e III. 
C) se correta I, apenas. 
D) se corretas I e II, apenas. 
E) se corretas I e III, apenas. 
 
04. Examine as afirmações a seguir quanto a sua veracidade 
ou falsidade no que diz respeito à organização do processo 
interacional entre os sujeitos que falam no texto: 
 
I. A repetição de estruturas linguísticas na fala do interlocutor 
1 (homem) funciona como importante recurso intensificador 
da idéia apresentada e se constitui em característica do 
texto falado. 
II. O uso de verbo no modo imperativo afirmativo na fala do 
interlocutor 2 (mulher), concordando com a pessoa “você”, 
veicula a intenção do sujeito de influenciar o comportamento 
do outro. 
III. O uso de pronomes de primeira e segunda pessoa no 
texto faz referência direta aos interlocutores, o que colabora 
para revelar a interação entre eles. 
 
É correto o que se afirma em: 
A) I apenas 
B) II apenas 
C) III apenas 
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D) I e II apenas 
E) I, II e III 
 
Leia e analise o texto abaixo. Com fundamento nele 
responda corretamente às questões 05, 06, 07 e 08, 
seguintes.   
 

A DOCE CANÇÃO 
 

Pus-me a cantar minha pena 
com uma palavra tão doce, 
de maneira tão serena, 

que até Deus pensou que fosse 
felicidade – e não pena. 

 
Anjos de lira dourada 

debruçaram-se da altura. 
Não houve, no chão, criatura 
de que eu não fosse invejada, 

pela minha voz tão pura. 
 

Acordei a quem dormia, 
fiz suspirarem defuntos. 
Um arco-íris de alegria 
da minha boca se erguia 

pondo o sonho e a vida juntos. 
 

O mistério do meu canto, 
Deus não soube, tu não viste. 
Prodígio imenso de pranto: 
– todos perdidos de encanto, 
só eu morrendo de triste! 

 
Por assim tão docemente 

meu mal transformar em verso, 
oxalá Deus não o aumente, 

para trazer o Universo 
de pólo a pólo contente! 

Cecília Meireles 
 
05. A palavra pena está empregada com o mesmo sentido 
do poema em: 
 
A) "Quem ama inventa as penas em que vive.” (Olavo Bilac) 
B) "Donzela, deixa tua aia, / Tem pena do meu penar." 
(Manuel Bandeira) 
C) "A rainha D. Maria I, por um ato de clemência, comutou 
as penas de quase todos em extermínio para a África, e só 
um, o Tiradentes, subiu ao patíbulo." (João Ribeiro) 
D) Este rapaz é uma pena brilhante. (Aurélio Buarque de 
Hollanda Ferreira) 
E) "Numa mão sempre a espada, e noutra a pena." (Luís de 
Camões) 
 
06. Na frase formada pelos versos “Não houve, no chão, 
criatura / de que eu não fosse invejada, / pela minha voz tão 
pura.”, tem-se: 
 
 

I. de que tem a função de agente da passiva. 
II. pela minha voz tão pura é agente da passiva. 
III. criatura funciona como objeto direto. 
IV. pela minha voz tão pura é adjunto adverbial. 
 
Com referência aos termos da oração, a opção que traz a 
classificação correta dos termos em destaque é: 
 

A) I – III. 
B) II – III. 
C) II – III – IV. 
D) I – II – III. 
E) I – II – IV. 
 
07. Considere a afirmação feita sobre as expressões 
retiradas do texto: 
 
I. “palavra tão doce” – comparação. 
II. “Um arco-íris de alegria” – metáfora. 
III. “o sonho e a vida juntos” – antítese. 
IV. “só eu morrendo de triste!” – hipérbole. 
 
Assinale a opção em que as figuras de linguagem estão 
indicadas corretamente: 
 
A) I – III – IV. 
B) II – III – IV. 
C) III – IV. 
D) II – IV. 
E) I – II – III. 
 
08. Analisando-se os versos “Prodígio imenso de pranto: / – 
todos perdidos de encanto”, observa-se, entre o primeiro e o 
segundo, uma relação de: 
 
A) causa e conseqüência. 
B) concessão. 
C) aposto. 
D) conseqüência e causa. 
E) proporção. 
 
09.  Considere as palavras das seguintes colunas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para preencher corretamente as lacunas, deve-se usar  
 

A) ora “g”, ora “j”,nas palavras da COLUNA A e apenas “j” 
nas palavras da COLUNA B.  
B) apenas “g” nas palavras da COLUNA A e ora “g”, ora “j” 
nas palavras da COLUNA B.  
C) “g” nas palavras COLUNA A e “j” nas palavras da 
COLUNA B.  

COLUNA A 
Laran...inha 
Ma...estoso 
Gor...eio 
Ob...eto 

COLUNA B 
Com...estão 
Larin...e 
... inete 
Afli...ido 
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D) “j” nas palavras da COLUNA A e “g” nas palavras da 
COLUNA B.  
E) tanto “g” como “j”, pois o som é o mesmo. 
 
10. Analise as proposições seguintes, que versam sobre 
concordância nominal e verbal. Assinale a correta.  
 
A) À sua pergunta, ela respondeu que estava meia nervosa. 
B) Somente víamos as aves e a casa descobertas pela 
tempestade. 
C) Os exércitos brasileiros e paraguaios enfrentaram-se. 
D) O juiz julgou culpado o réu e a ré. 
E) Ao serem chamadas pelo pai, as meninas saíram rápido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
 

11. A expressão A = 3
3

1
 + 

3

7
 + 0,111111... + 2,33333... é 

igual a: 
 

A) 
9

73
 

B) 
3

25
 

C) 
3

59
 

D) 
3

2
9  

E) Um valor diferente dos acima citados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Na cidade de Remanso (BA), um agricultor calcula a 
perda da sua plantação de melancia. Ele calculava em 
produzir 20.000 melancias no ano, mas, em consequência 
de defeito no sistema de irrigação ocorreu apenas 80% da 
produção esperada. Depois, em razão de pragas, ele 
verificou que, da produção ocorrida, ele perdeu 15%. 
Quando foi entregar todas as melancias produzidas, 
verificou que 600 destas melancias se danificaram no 
transporte. Quantas melancias ele conseguiu entregar?    
 
A) 12.000 
B) 14.000 
C) Um número entre 11.000 e 12.000  
D) 12.500 
E) 13.000 
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13. Na cidade de Floriano (no Sul do Piauí, na Região do 
Médio Parnaíba), o Professor Astrobaldo Ferreira propõe aos 
seus alunos a seguinte questão: 
 
“Hoje, a idade de Astrobaldozinho, meu filho, se adicionada 
à minha idade, representa uma soma de sessenta anos. 

Quando Astrobaldozinho nasceu, eu tinha 
4

3
 (três quartos) 

da idade que tenho hoje. A idade de Astrobaldozinho, hoje, é 
de 
 
A) 9 anos 
B) 10 anos 
C) 11 anos 
D) 12 anos 
E) 13 anos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Um grupo de 32 funcionários da Prefeitura de Floriano 
(PI) fretou um ônibus com a finalidade de conhecer o Lago 
de Sobradinho e, em especial, a Prainha, em Remanso da 
Bahia. Porém, após o pagamento à agência responsável 
pela excursão, 2 funcionários desistiram da viagem. Com 
isso, as despesas aumentaram em R$16,00 (dezesseis 
reais) para cada um dos demais. Nestas condições, o valor 
pago à agencia foi de  
 
A) R$ 8.160,00. 
B) R$ 7.680,00. 
C) R$ 7.200,00. 
D) R$ 8.192,00. 
E) R$ 7.360,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.  Um motorista, para ir de uma cidade A até uma cidade 
B viaja a uma velocidade média de v km/h . Para reduzir em 
20% o tempo gasto nessa viagem, optou por um percurso 
20% mais longo. Nessas condições, para que ele integralize 
essa viagem, deverá desenvolver uma velocidade média de 
 
A) 40% maior do que v. 
B) 44% maior do que v. 
C) 50% maior do que v. 
D) o dobro de v. 
E) igual a v. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Uma montadora de automóveis comprou um lote de uma 
certa peça de carro, sendo que a indústria A fabricou 70% 
desse lote e a indústria B fabricou 30% dele. Sabe-se que 
5% das peças fabricadas pela indústria A são defeituosas e 
o mesmo ocorre com 3% das fabricadas por B. Qual é a 
porcentagem de peças defeituosas no lote? 
 

A) 8,0% 
B) 4,4% 
C) 4,2% 
D) 4,0% 
E) 3,9% 
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17. Na cidade de São Paulo, em um determinado 
congestionamento de 6 km, cada carro ocupa 4,5 metros, 
em média, incluindo o pequeno espaço que separa um carro 
do outro. Quantos carros há neste congestionamento? 
 
A) 1333 carros 
B) 1330 carros 
C) 1352 carros 
D) 1335 carros 
E) 1323 carros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Uma corrida de táxi inclui uma taxa fixa, denominada 
bandeirada, e uma parcela que depende da distância 
percorrida. A bandeirada custa R$ 5,30 e cada quilômetro 
rodado custa R$ 1,20. A distância aproximada percorrida por 
um passageiro que pagou R$ 25,30 foi de? 
 
A) 20 km 
B) 15 km 
C) 16, 6 km 
D) 17,6 km 
E) 20,6 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Pedro Ambrósio, funcionário da Prefeitura de Barra, foi a 
uma papelaria comprar lápis e canetas para uma Escola do 
Município. Ele comprou 20 canetas e 25 lápis, pagou com 
uma nota de R$ 50,00 e recebeu de troco 12% (doze por 
cento) da nota que entregou. Se um lápis custa R$ 0,40 a 
menos que uma caneta, qual é, em reais, o preço de cada 
lápis? 
 
A) 1,00 
B) 0,60 
C) 1,20 
D) 0,40 
E) 0,80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Zé Maria, conhecido por Galinha Preta, morador do 
Bairro Cancela, em Floriano(PI), disse para seu filho Pedro 
Pipoca: “Daqui a 2 anos, terei o dobro da sua idade.” Se hoje 
Pedro Pipoca tem 20 anos, qual é a idade atual de Zé 
Maria? 
 
A) 48 
B) 46 
C) 44 
D) 42 
E) 40 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21. Segundo a legislação que regula o exercício profissional 
da Enfermagem, analise as assertivas seguintes; 
 
I. A Enfermagem e suas atividades Auxiliares somente 
podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e 
inscritas no Conselho Regional de Enfermagem, 
obrigatoriamente com jurisdição na área onde ocorre o 
exercício. 
II. A Enfermagem é exercida privativamente apenas pelo 
Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de 
Enfermagem, respeitados os respectivos graus de 
habilitação. 
III. O Auxiliar de Enfermagem exerce atividades de nível 
médio, de natureza repetitiva ou não, envolvendo serviços 
auxiliares de Enfermagem sob supervisão, bem como a 
participação em nível de execução simples, em processos 
de tratamento. 
IV. É vedada ao Auxiliar de Enfermagem a prescrição da 
assistência de Enfermagem. 
 
Assinale 
A) se corretas I, III e IV, apenas 
B) se corretas I, II e IV, apenas 
C) se corretas II e IV, apenas. 
D) se corretas I e IV, apenas 
E) se corretas I e III, apenas. 
 
22. Analise as proposições seguintes 
 
I. Pelo que estabelece o Código de Processo Ético das 
Autarquias Profissionais de Enfermagem, se uma denúncia 
ou uma representação for apresentada em desfavor de um 
profissional, esta denúncia ou representação é irretratável 
(ou seja, o denunciante não pode desistir da denúncia). 
II.  Apresentada a denúncia ou representação, o Presidente 
do Conselho designará, num prazo de 10 (dez) dias úteis, 
Conselheiro Relator para emitir, em igual prazo, parecer 
conclusivo se o fato tem característica de infração ética ou 
disciplinar. 
III. Quando do procedimento para a apuração de infração 
ética de profissional de Enfermagem, é considerado 
impedido (de testemunhar) parentes até 3.º (terceiro grau) 
de qualquer uma das partes. 
IV. No que se refere à apuração sobre possível infração 
ética, a decisão final compete ao COREN (Conselho 
Regional de Enfermagem), não cabendo Recurso de decisão 
do COREN, pois este, na esfera Administrativa é soberano 
em suas decisões. 
 
Assinale 
A) se correta I, apenas. 
B) se corretas I, II e III, apenas. 
C) se corretas II e III, apenas. 
D) se corretas I e IV, apenas. 
E) se corretas I e III, apenas. 
 

Uma das atividades que o auxiliar de enfermagem realiza 
freqüentemente é a administração de medicamentos. 
Para fazê-lo corretamente, na dose exata, muitas vezes 
ele deve efetuar cálculos matemáticos, porque nem 
sempre a dose prescrita corresponde à contida no 
frasco. 
 
23. O médico prescreve determinado medicamento a 1: 
20.000. Supondo-se que você só dispõe de comprimidos de 
250mg deste medicamento. Quantos litros de água são 
necessários para você obter a diluição prescrita? 
 
A) 3,0 
B) 4,0 
C) 5,0 
D) 2,5 
E) Um valor diferente dos acima citados. 
 
24. O médico prescreve a aplicação de solução glicosada 
(SG) a 4%, devendo, conforme a prescrição, correr 400 ml 
da solução em 6 horas. Qual o gotejamento (por minuto) da 
infusão venosa para que a prescrição médica seja atendida 
corretamente? 
 
A) 22 
B) 20 
C) 28 
D) 26 
E) 18 
 
25. Leia o texto seguinte:  
 
Nutrição enteral 
“Desde que a função do trato gastrintestinal esteja 
preservada, a nutrição enteral (NE) é indicada nos casos em 
que o paciente está impossibilitado de alimentar-se 
espontaneamente através de refeições normais. A nutrição 
enteral consiste na administração de nutrientes por meio de 
sondas nasogástrica ou transpilórica, ou através de 
gastrostomia ou jejunostomia.” 
 
Sobre o texto, analise as assertivas seguintes: 
I. A sonda nasogástrica é introduzida pelo nariz, com 
posicionamento no estômago ou no doudeno. 
II. Sonda transpilórica é introduzida pelo nariz, com 
posicionamento no doudeno ou jejuno. 
III. A fixação das sondas deve ser feita apenas por fitas 
adesivas. 
IV. A dieta enteral pode ser administrada apenas por método 
intermitente, sendo que o volume a ser administrado varia 
em torno de 350 ml/vez, de 4 a 6 vezes ao dia. 
V. Dentre os materiais necessários para a inserção da sonda 
para a nutrição enteral, estão sonda de calibre adequado, 
lubrificante hidrossolúvel (xilocaína a 2% com 
vasoconstritor), gazes, seringa de 20 ml, estetoscópio e tiras 
de fita adesiva (esparadrapo, micropore etc.). 
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Assinale 
A) se corretas I e II, apenas. 
B) se corretas I, II e III, apenas. 
C) se corretas II e III, apenas. 
D) se corretas II, III, IV e V, apenas. 
E) se corretas III, IV e V, apenas. 
 
26. Em se tratando dos Fundamentos de Enfermagem, 
analise as seguintes assertivas. 
 
I. Artigos críticos são materiais com elevado potencial de 
risco de provocar infecção, porque são introduzidos 
diretamente em tecidos normalmente estéreis, sendo 
obrigatória, para estes artigos, a devida esterilização.  
II. Artigos semicríticos são aqueles que entram em contato 
com mucosa íntegra e pele não intacta; pode-se tornar artigo 
crítico se ocorrer lesão acidental durante a realização do 
procedimento, não sendo obrigatória a esterilização dos 
mesmos.  
III. Descontaminação pode ser definida como o processo 
que visa destruir microrganismos patogênicos, utilizado em 
artigos contaminados ou em superfície ambiental, tornando-
os, conseqüentemente, seguros ao manuseio, podendo ser 
realizada por processo químico, mecânico e físico. 
IV. Desinfecção é o processo de destruição de 
microrganismos em estado vegetativo (com exceção das 
formas esporuladas, resistentes ao processo) utilizando-se 
apenas agentes químicos. O termo desinfecção é aplicado 
tanto no caso de artigos quanto de superfícies ambientais. 
 
Assinale 
A) se corretas I e II, apenas. 
B) se corretas I, II e III, apenas. 
C) se corretas II e III, apenas. 
D) se corretas II, III e IV, apenas. 
E) se corretas I, II, III e IV. 
 
27. Uma das maiores preocupações em um ambiente 
hospitalar é o risco da infecção hospitalar. No que tange à 
desinfecção hospitalar de superfícies há vários produtos 
indicados, sobre os quais são formuladas as seguintes 
proposições. 
 
I. Álcool (etílico ou isopropílico), indicado para a desinfecção 
de mobiliário em geral, usado na concentração de 70% e 
aplicado mediante fricção de tempo próximo a 30 segundos. 
II. Cloro inorgânico (hipoclorito), indicado para desinfecção 
ou descontaminação de superfícies fixas, mas contra-
indicados para a desinfecção de metais, usado na 
concentração de 1% com tempo de exposição de 10 
minutos. 
III. Cloro orgânico, pó ou pastilha (Clorocide). Tanto é 
utilizado para a descontaminação de superfície com matéria 
orgânica quanto para desinfecção, neste caso utilizado de 
forma diluída. 
IV.  Quaternário de amônio. Recomendado para a 
desinfecção de superfícies fixas e mobiliário, bem como para 
desinfecção de áreas de alimentação e berçário. Usado em 

concentração entre 2% e 3% com tempo de exposição de 10 
minutos 
 
Assinale 
A) se corretas I e II, apenas. 
B) se corretas I, II e III, apenas. 
C) se corretas II e III, apenas. 
D) se corretas II, III e IV, apenas. 
E) se corretas I, II, III e IV. 
 
28. Habitualmente, faz-se a verificação do pulso sobre a 
artéria radial e, eventualmente, quando o pulso está filiforme, 
sobre as artérias mais calibrosas - como a carótida e a 
femoral. Outras artérias, como a temporal, a facial, a 
braquial, a poplítea e a dorsal do pé também possibilitam a 
verificação do pulso. Sobre o pulso e suas possíveis 
alterações, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) O pulso normal é denominado normocardia. 
B) Bradicardia é a alteração que consiste na freqüência 
cardíaca abaixo da normal. 
C) Taquisfigmia, é a alteração que consiste o pulso fino e 
bradicárico. 
D) filiforme, alteração que consiste no pulso fino. 
E) A freqüência do pulso no recém-nascido é, em média, de 
120 batimentos por minuto (bpm), sendo que aos 4 anos, a 
média aproxima-se de 100 bpm. 
 
29. A seguir, assinale a alternativa que não contenha 
doença e agravo de notificação compulsória: 
 
A) Botulismo – Antraz – Coqueluche  
B) Febre Maculosa – Febre Tifóide – Rubéola 
C) Hepatites Virais – Sarampo – Tétano  
D) Doenças de Chagas (em qualquer caso) – Malária – 
Dengue  
E) Leptospirose – Difteria – Eventos adversos Pós-
Vacinação. 
 
30. Em sede de atendimento de emergência, analise as 
seguintes assertivas. 
 
I. No caso de uma parada cardiorrespiratória (PCR), esta, 
nos adultos, é identificada pela ausência de pulso carotídeo; 
nos bebês, pela ausência de pulso braquial. 
II. Quando de uma PVR, com a interrupção do fluxo 
sangüíneo cerebral há um quadro de hipóxia que provoca a 
perda repentina da consciência, de 30 a 45 segundos após a 
PCR. 
III. Quando da PCR, as manobras de ressuscitação 
cardiopulmonar (RCP) precisam ser rápidas e eficazes, 
porque entre dois e três minutos da interrupção da 
circulação cerebral inicia-se o processo de lesão irreversível 
das células cerebrais. 
IV. Ainda quando do atendimento de paciente submetido a 
PCR, nos casos de suspeita de lesão de coluna cervical, a 
hiperextensão do pescoço é contra-indicada porque pode vir 
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a lesar a medula espinhal. Neste caso, utiliza-se a técnica da 
tração da mandíbula para a frente. 
 
Assinale 
A) se corretas I e II, apenas. 
B) se corretas I, II e IV, apenas. 
C) se corretas III, apenas. 
D) se corretas II, III e IV, apenas. 
E) se corretas I, II, III e IV. 
 
31. Analise as assertivas seguintes 
 
I. Ambu – é um dispositivo mecânico manual utilizado para 
ventilar o paciente. 
II. Midríase – é a redução do diâmetro da pupila. 
III. Quando de paciente submetido a hemorragia capilar, 
verifica-se que o sangue apresenta-se em cor de vermelho 
menos vivo que o sangue arterial, sendo o fluxo lento como 
os que se apresentam nos arranhões e cortes superficiais. 
IV. Epistaxe é um sangramento nasal, com origem diversa: 
pico hipertensivo, traumatismo, tumores, influência hormonal 
e outras. 
V. A hematêmese é a perda de sangue nas fezes e a 
melena é a perda de sangue no vômito. 
 
Assinale 
A) se corretas I, II e V, apenas 
B) se corretas I, III e IV, apenas. 
C) se corretas I, IV e V 
D) se corretas I, III e IV, apenas. 
E) se corretas III, IV e V, apenas. 
 
32. Assinale a proposição incorreta: 
 
A) choque hipovolêmico é causado por sangramento ou 
hemorrágico, decorrente da perda de sangue (como nas 
hemorragias), ou por perda de líquido extracelular e plasma 
(como nos casos de queimaduras e desidratação) 
B) choque toxêmico é aquele decorrente das infecções 
bacterianas agudas e graves. 
C) Miose é a redução/diminuição do diâmetro da pupila. 
D) Sialorréia  é a produção excessiva de saliva, sendo 
observado tal fenômeno em pessoas submetidas a 
convulsões. 
E) Recidiva é o reaparecimento de uma doença após algum 
tempo e polaciúria é redução do número de micções.  
 
33. A febre amarela é uma doença infecciosa causada por 
um flavivírus. Como uma das medidas de proteção 
individual, o auxiliar de enfermagem pode orientar: 
 
A) Que o viajante seja vacinado, observando-se as contra-
indicações, ao se dirigir para qualquer área – somente rurais 
– de todos os países, inclusive o Brasil, que tenham 
qualquer tipo de transmissão de febre amarela. 
B) Que o viajante seja vacinado, observando-se as contra-
indicações, ao se dirigir para qualquer área – mesmo 

urbanas – de todos os países, inclusive o Brasil, que tenham 
qualquer tipo de transmissão de febre amarela. 
C) Que o viajante seja vacinado, observando-se as contra-
indicações, ao se dirigir para qualquer área urbana – 
somente do Brasil, que tenham qualquer tipo de transmissão 
de febre amarela. 
D) Que o viajante seja vacinado, observando-se as contra-
indicações, ao se dirigir a uma área específica rural de todos 
os países, inclusive o Brasil, que tenham qualquer tipo de 
transmissão de dengue. 
E) Que o viajante seja vacinado, observando-se as contra-
indicações, ao se dirigir a uma área urbana - somente do 
Brasil que seja endêmica para o vírus H1N1. 
 
34. Sobre a Sífilis, é correto afirmar: 
 
I. A sífilis é uma doença infecciosa de transmissão sexual ou 
materno-fetal, sistêmica, de evolução crônica, sujeita a 
surtos de agudização e períodos de latência clínica de 
menor ou maior tempo de duração. 
II. A prevenção da sífilis congênita pode ser feita com 
medidas simples, de baixo custo e altamente eficazes, 
traduzidas no diagnóstico da sífilis materna e no tratamento 
adequado da mãe e de seu(s) parceiro(s) sexual(is), 
resultando no tratamento simultâneo do concepto. 
III. O agente etiológico é o klebsiella granulomatis, uma 
bactéria espiroqueta, podendo produzir, respectivamente, a 
forma adquirida ou congênita da doença. 
IV. A ocorrência de casos de sífilis congênita revela falhas 
graves no sistema de saúde. A sífilis congênita é 
considerada, portanto, um indicador para avaliação da 
qualidade da assistência à gestante.  
 
Assinale 
A) se correta apenas I 
B) se correta apenas IV 
C) se corretas apenas II e III. 
D) se corretas I, III e IV. 
E) se corretas apenas I, II e IV. 
 
35. É uma doença que aparece e desaparece sozinha, de 
tempos em tempos, dependendo de certos fatores como 
estresse, cansaço, esforço exagerado, febre, exposição ao 
sol, traumatismo e menstruação. Nas mulheres, pode 
também se localizar nas partes internas do corpo. Uma vez 
infectada pelo vírus, a pessoa permanecerá com o vírus em 
seu organismo para sempre. Estamos nos referindo à(ao): 
 

A) Herpes. 
B) Sífilis. 
C) Lupus. 
D) Botulismo 
E) Condiloma acuminado. 
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CONHECIMENTOS LOCAIS E MICRORREGIÃO 
 
36. Analise as seguintes assertivas 
 
I. O município de Remanso (BA) faz limite (fronteira) ao 
Norte com o Município de São Lourenço do Piauí (PI). 
II. O Município de Remanso(BA) está situado a Leste do 
Município de Campo Alegre de Lourdes 
III. O Município de Sobradinho fica a Leste de Remanso 
(BA). 
 
Assinale: 
A) se corretas I e III, apenas 
B) se corretas II e III, apenas. 
C) se correta II, apenas. 
D) se correta I, apenas. 
E) se corretas I, II e III. 
 
37. Analise o mapa colado a seguir, da microrregião na qual 
se situa o Município de Remanso (BA) 
 

 
 
Com base nos seus conhecimentos geográficos da 
microrregião da qual faz parte o Município de Remanso e do 
mapa acima, analise as assertivas seguintes. 
 
I. O município de Barra (BA) se encontra entre os 08 (oito) 
municípios que integram a microrregião. 
II. A microrregião representada no mapa acima é 
denominada de Microrregião de Juazeiro, que corresponde à 
Região econômica denominada de Baixo-Médio São 
Francisco. 
III. O Município representado pelo número 03 é Curuça (BA). 
IV. O Município de Remanso, no mapa, corresponde ao 
número 02. 
 
Assinale 
A) se corretas I, II e IV, apenas. 
B) se corretas II, III e IV, apenas. 
C) se corretas II e III, apenas. 
D) se corretas I, III e IV, apenas 
E) se corretas II e IV, apenas. 
 
38. Sobre os aspectos geográficos e econômicos de 
Remanso (BA), analise, segundo o IBGE, as assertivas 
seguintes: 

I. O Município de Remanso (BA) se encontra cravado na 
Região Econômica Nordeste, do Estado da Bahia.  
II. O Município de Remanso tem população próxima a 
40.000 habitantes, com área territorial de cerca de 4.700km², 
tendo, portanto, aproximadamente, uma densidade 
populacional de 17 habitantes a cada 2(dois) quilômetros 
quadrados. 
III. O bioma dominante de Remanso (BA) é característico da 
transição cerrado-caatinga. 
IV. A sede do Município de Remanso está localizada nas 
coordenadas geográficas 42,08ºN e 9,62ºW. 
 
Assinale 
A) se correta II, apenas. 
B) se corretas II, III e IV, apenas. 
C) se corretas II e III, apenas. 
D) se corretas I, II e IV, apenas. 
E) se corretas II e IV, apenas. 
 
39. Analise as seguintes assertivas, referentes aos aspectos 
sociais, políticos, históricos e geográficos de Remanso da 
Bahia. 
 
I. Segundo o IBGE, os estabelecimentos de saúde no 
Município são distribuídos, aproximadamente, 50% de 
responsabilidade do Município e 50% da iniciativa privada. 
II. Segundo o IBGE, o coco-da-bahia e a banana são as 
duas únicas culturas de lavoura permanente com cultivo 
economicamente relevante no Município de Remanso (BA). 
III. No que se refere à lavoura temporária, são 
economicamente representativas, dentre outras, a cultura da 
cebola, do feijão e da mandioca.  
 
Assinale 
A) se correta I e III, apenas. 
B) se corretas II e III, apenas. 
C) se correta II, apenas. 
D) se corretas I, II e III. 
E) se corretas I e II, apenas. 
 
40. Analise as seguintes assertivas 
 
I.  O território do município de Remanso está situado em 
terras da antiga sesmaria do Conde da Ponte, e 
posteriormente, com a divisão administrativa do Brasil em 
províncias, passou a fazer parte da Província de 
Pernambuco. 
II. Em divisão territorial datada desde 1963, o município é, 
atualmente, constituído de apenas 3 distritos: Remanso, 
Peixe e Poços..  
III. Pelo decreto federal nº 10/77, de 28 de janeiro de 1977, a 
sede municipal foi transferida para local distante sete 
quilômetros da cidade velha, inundada pelas água da 
Barragem Sobradinho, no Rio São Francisco.  
IV. Quando da construção do lago, o município teve cerca de 
um quarto do seu território inundado e a nova cidade, foi 
planejada e construída pelo Governo Federal. 
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V. O atual Município de Remanso foi, inicialmente, elevado à 
categoria de vila com a denominação de Remanso do Pilão 
do Arcado, sendo desmembrado do Município de Juazeiro 
(BA), sendo elevado à condição de cidade, com a 
denominação de Remanso, no ano de 1900.  
 
Assinale 
A) se corretas I, II e IV, apenas. 
B) se corretas II, III, IV e V, apenas. 
C) se corretas III, IV e V, apenas. 
D) se corretas I, III e IV, apenas 
E) se corretas I, III, IV e V, apenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







