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1ª Parte – Português  
 
As questões de números 01 a 03 referem-se ao texto 
seguinte.  
 
Texto I  
 
A novidade 
 
A novidade veio dar à praia 
Na qualidade rara de sereia 
Metade o busto de uma deusa Maia 
Metade, um grande rabo de baleia 
A novidade era o máximo 
Do paradoxo estendido na areia 
Alguns a desejar seus beijos de deusa 
Outros a desejar seu rabo pra ceia  
Ó, mundo tão desigual 
Tudo é tão desigual 
Ó, de um lado esse carnaval 
De outro a fome total 
 
E a novidade que seria um sonho 
O milagre risonho da sereia 
Virava um pesadelo tão medonho 
Ali naquela praia, ali na areia 
A novidade era a guerra 
Entre o feliz poeta e o esfomeado 
Estraçalhando uma sereia bonita 
Despedaçando o sonho para cada lado 
Oh! Mundo tão desigual 
Tudo é tão desigual 
Oh! De um lado esse carnaval 
De outro a fome total 
 
GIL, Gilberto; RIBEIRO, Bi; VIANNA, Herbert, BARONE, João. A 
novidade. In: Gilberto Gil – Acústico MTV (CD). Warner Music, 
2001.  
 
01. Gilberto Gil afirma que o tema dessa canção é comum 
fonte de preocupações de sua geração. O tema é: 

 
a) A desigualdade social. 
b) O amor idealizado.  
c) A guerra presenciada.  
d) O tédio proporcionado pelo carnaval. 
e) A crise política.  

 
02. Um exemplo de antítese do texto pode ser visto na 
seguinte estrofe:  

 
a) Primeira  
b) Segunda 
c) Terceira 
d) Quarta 
e) Quinta  

 
03. Um exemplo de zeugma no texto é notado na seguinte 
estrofe.  

 
a) Primeira  
b) Segunda 
c) Terceira 
d) Quarta 
e) Quinta  

 
 
 

04. Assinalar a alternativa correta, correspondente às 
figuras de linguagem, presentes nos fragmentos abaixo: 

 
I. Ó mar salgado, quando to teu sal são lágrimas de 

Portugal! PESSOA, Fernando.   
II. Farei que a morte a todos avivente, pintando mil 

segredos delicados. CAMÔES, Luís de.  
III. O amor é fogo que arde sem se ver. CAMÕES 
IV. Essas criadas de hoje, não se pode confiar nelas. 

MACHADO, Aníbal.  
 

a) Elipse, zeugma, anástrofe, hipérbato.  
b) Antítese, eufemismo, sinestesia, perífrase. 
c) Hipérbole, paradoxo, perífrase, catacrese. 
d) Metáfora, hipérbole, paradoxo, anacoluto. 
e) Metonímia, sinestesia, antítese, hipérbato.  
 

Texto II  
 

Pai não entende nada 
 

 - Um biquíni novo? 
- É, pai. 
- Você comprou um no ano passado! 
- Não serve mais, pai. Eu cresci. 
- Como não serve? No ano passado você tinha 14 anos, 
este ano tem 15. Não cresceu tanto assim. 
- Não serve, pai. 
- Está bem. Toma o dinheiro. Compra um biquíni maior. 
- Maior não, pai. Menor. 
Aquele pai, também, não entendia nada. 
 
LUÍS FERNANDO VERÍSSIMO. Comédias da vida privada: 101 
crônicas escolhidas. 26. Ed.Porto Alegre: L&PM, 1996.  
 
05. Com relação às idéias do texto II, é correto afirmar que:  

 
a) O eu lírico livra-se de toda a sua carga de 

responsabilidade.  
b) O humor é construído através de uma situação 

inusitada.  
c) Não há uma interlocução entre emissor e 

receptor.  
d) A construção do humor no texto é feita apenas no 

nível sintático.  
e) O desfecho já era previsto pelo leitor antes da 

identificação da conotação usada.  
 

Texto III 
 

Honestíssimo  
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06. Na charge, a palavra desonesto passou pelo seguinte 
processo de formação de palavras:  

 
a) Derivação parassintética.  
b) Derivação sufixal.  
c) Derivação prefixal. 
d) Derivação regressiva.  
e) Derivação prefixal e sufixal.  

 
A notícia a seguir servirá como referência para as 
questões de 07 a 10.  
 
Texto IV 
 
Emprego formal soma 1,47 milhões no 1º semestre e bate 
recorde 
Em junho, criação de empregos soma 212,9 mil e não é a 
maior da história. 
Com isso, foi interrompida uma sequência de cinco meses 
de recordes. 
 
Por Alexandro Martello 
 
Informações do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) divulgadas nesta quinta-feira (15) 
pelo Ministério do Trabalho revelam que foram criadas 
1,47 milhão vagas de emprego com carteira assinada no 
primeiro semestre deste ano, valor que representa o novo 
recorde histórico para o período. 
 

 
 
Até o momento, o melhor primeiro semestre da série, que 
começa em 1992, aconteceu em 2008, quando foram 
abertas 1,36 milhão de vagas formais de trabalho. No ano 
passado, com a crise financeira internacional, foram 
criadas 299 mil vagas formais. 
Nesta quarta-feira (14), o ministro do Trabalho, Carlos 
Lupi, já havia estimado que a criação de empregos 
formais, nos seis primeiros meses deste ano, somaria 1,5 
milhão de empregos formais. 
 
'Acomodação' em junho 
 
Apesar do recorde registrado no primeiro semestre deste 
ano, o mês de junho não foi o melhor da história. No mês 
passado, foram criados 212,9 mil postos formais de 
emprego, informou o Ministério do Trabalho. 
No mesmo mês de 2008, o atual recorde para junho, foram 
abertas 309,44 mil vagas. Com isso, foi interrompida uma 
seqüência de cinco meses seguidos de recorde. O 
emprego vinha registrando recordes seguidos, contra o 
mesmo mês de anos anteriores, desde janeiro deste ano. 

"O resultado de junho representa uma acomodação. O 
mercado teve um comportamento atípico de crescimento 
muito forte nos cinco primeiros meses, e no último mês do 
primeiro semestre [junho], teve uma acomodação de 
alguns setores, como a construção civil, a indústria, os 
serviços, e no setor de educação", disse o ministro Carlos 
Lupi.  
Segundo ele, o emprego voltará a "crescer bem" em julho, 
mas afirmou que não dá para garantir que voltará a ser 
registrado recorde para o mês. "Acredito que vai ser 
recorde, mas não posso afirmar porque temos demissão 
em educação. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tendem 
a crescer muito com a safra da soja e com setor de 
exportação de carne", acrescentou ele. 
 
Previsão para 2010 
 
O Ministério do Trabalho informou que está mantida a 
previsão de que sejam criados 2,5 milhões de empregos 
formais em todo ano de 2010. Se confirmada a marca, 
será novo recorde histórico. Deste modo, informa que 
restam ser criados 1,02 milhão de empregos com carteira 
assinada no segundo semestre deste ano. "Acredito em 
um segundo semestre bom, igual ou um pouquinho melhor 
do que 2009, o que vai significar mais 1 milhão de 
empregos criados", disse Lupi. 
 

Disponível em: http://g1.globo.com/economia-e-
negocios/noticia/2010/07/emprego-formal-soma-147-milhao-no-

1o-semestre-e-batem-recorde.html 
 
07. Acerca do modo como aparece no texto o aspecto 
pessoal, emocional e subjetivo, pode-se afirmar que:  
 

a) O texto está isento de subjetividade, primando pela 
objetividade com a finalidade de ter maior 
credibilidade.  

b) Há subjetividade no título do texto.  
c) No 1º parágrafo deu-se ênfase ao aspecto 

emotivo.  
d) Em “O resultado de junho representa uma 

acomodação” observa-se que o jornalista expressa 
sua opinião sobre o tema exposto.  

e) O trecho “Acredito que vai ser recorde...” (7º 
parágrafo) denota o ponto de vista de Alexandro 
Martello.  

 
08. As informações do gráfico indicam que:  
 

a) O número de vagas criadas em 2010, no mês de 
janeiro superou o recorde do ano anterior.  

b) Em fevereiro de 2010 o número de vagas 
corresponde ao dobro do mesmo mês no ano 
anterior.  

c) O número de vagas geradas foi maior nos meses 
de março e abril.  

d) Os dados denunciam o Brasil contemporâneo com 
o maior número de desempregados da América 
Latina.  

e) Em junho o Brasil apresentou uma acentuada 
queda quanto à taxa de emprego formal.  
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09. Interpretando corretamente a notícia é possível concluir 
que:  
 

a) O Ministério do Trabalho deseja manter o mesmo 
número de empregos formais dos anos 
antecedentes.  

b) O Mato Grosso tende a crescer com a safra da 
soja embora detenha a menor taxa de emprego 
formal do país.  

c) A maior parte dos estados do centro-oeste está 
incluída nas maiores taxas de emprego formal.  

d) A taxa de empregos formais no primeiro semestre 
deste ano correspondeu exatamente ao que o 
ministro do trabalho, Carlos Lupi, havia estimado.  

e) O texto aponta os responsáveis pela queda 
interrupção na seqüência de cinco meses seguidos 
de recorde em junho.  

 
10. Em "Acredito em um segundo semestre bom, igual ou 
um pouquinho melhor do que 2009, o que vai significar 
mais 1 milhão de empregos criados" , o termo destacado 
tem o seguinte valor semântico:  
 

a) Condição. 
b) Concessão. 
c) Proporção. 
d) Finalidade. 
e) Conseqüência.  

 
 

2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS   
 
11. Foi o relatório final de que Conferência Nacional de 
Saúde de 1986 que serviu de base para a elaboração do 
capítulo sobre saúde da nossa Constituição Federal de 
1988, quando foi criado o Sistema Único de Saúde? 
 

a) 5ª 
b) 6ª 
c) 7ª 
d) 8ª 
e) 9ª 

 
12. São características dos Conselhos de Saúde, 
Exceto: 
 

a) È um órgão colegiado.  
b) Tem caráter permanente e deliberativo. 
c) É composto por representantes do governo, 

prestadores de serviço, profissionais de saúde 
e usuários. 

d) Atua na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde. 

e) Suas decisões requerem a homologação do 
chefe do poder legalmente constituído em uma 
única esfera do governo. 

 
13. Integram a Comissão Intergestores Tripartite - CIT, 
representantes do: 
 

I. Ministério da Saúde. 
II. COSEMS - Colegiado de Secretários 

Municipais de Saúde. 
III. CONASEMS - Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde. 
IV. CONASS - Conselho Nacional de Secretários 

de Saúde. 
V. Secretaria Estadual de Saúde. 

 

Estão CORRETAS: 
 

a) I, II, III. 
b) II, III, IV. 
c) I, IV, V. 
d) I, III, IV. 
e) I, II, V. 

 
14. O que foi criado, em 1975, através da Lei 6.229, 
separando as ações de saúde pública das ações ditas 
de atenção às pessoas? 
 

a) INAMPS – Instituto Nacional de Assistência 
Médica da Previdência Social. 

b) PIASS – Programa de Interiorização das Ações 
de Saúde e Saneamento. 

c) AIS – Ações Integradas de Saúde. 
d) SUDS – Sistema Unificado e Descentralizado 

de Saúde. 
e) Sistema Nacional de Saúde. 

 
15. “A saúde é direito de todos e dever do Estado” – Artigo 
196 da Constituição Federal de 1988. Esta afirmação 
indica que principio do SUS? 
 

a) Igualdade. 
b) Equidade. 
c) Universalidade. 
d) Descentralização. 
e) Integralidade. 

 
16. No SIAB, o instrumento para registro de atividades, 
procedimentos e notificações é a: 
 

a) Ficha A. 
b) Ficha B. 
c) Ficha C. 
d) Ficha D. 
e) Ficha E. 

 
17. O Programa Saúde da Família foi criado no Brasil pelo 
Ministério da Saúde – MS, respaldado na proposta de 
interiorização do Sistema Único de Saúde – SUS, em 
1993, através da Portaria nº 692/MS, homologada pelo 
Decreto nº 2.043, de 23 de fevereiro de 1999. O PSF 
começou com um projeto-piloto na cidade de: 
 

a) Quixadá – Ceará, em 1993. 
b) Crato – Ceará, em 1996. 
c) Petrolândia – Pernambuco, em 1994. 
d) Arraial – Piauí, em 1993. 
e) Alto Longa, Piauí, em 1995. 

 
18. As prioridades do Pacto em Defesa do SUS é 
implementar um projeto permanente de mobilização social 
com a finalidade de, EXCETO: 
 

a) Mostrar a saúde como direito de cidadania e o 
SUS como sistema público universal garantidor 
desses direitos. 

b) Alcançar, no curto prazo, a regulamentação da 
Emenda Constitucional nº 29, pelo Congresso 
Nacional. 

c) Garantir, no longo prazo, o incremento dos 
recursos orçamentários e financeiros para a 
saúde. 

d) Aprovar o orçamento do SUS, composto pelos 
orçamentos das três esferas de gestão, 
explicitando o compromisso de cada uma delas. 
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e) Fortalecer a capacidade de resposta do sistema 
de saúde às doenças emergentes e endemias. 

 
19. De acordo com o Ministério da Saúde, a maior taxa de 
mortalidade específica (TME) por AIDS segundo Unidade 
da Federação no período: 2000-2006 foi no estado de(o): 
 

a) Amazonas. 
b) Rio Grande do Sul. 
c) Rio de Janeiro. 
d) São Paulo. 
e) Santa Catarina. 

 
20. É uma Doença Transmitida Através do Contato com 
Água: 
 

a) Cólera. 
b) Febre tifóide. 
c) Leptospirose. 
d) Hepatite A. 
e) Hepatite E. 

 
 

3ª Parte – Conhecimentos Específicos   
 
 
21. É uma contra-indicação relativa para o uso do 
Dispositivo Intra-Uterino: 
 

a) Imunossupressão. 
b) Malformações uterinas. 
c) Sangramento uterino irregular. 
d) Suspeita de gravidez. 
e) Mioma uterino. 

 
22. É um método contraceptivo de barreira: 
 

a) Coito interrompido. 
b) Tabela. 
c) Muco cervical. 
d) Temperatura basal. 
e) Condom masculino. 

 
23. Para que uma substância possa ser injetada na veia, 
exige diversas características essenciais que NÃO inclui: 
 

a) Não ser hemolítica. 
b) Não ser cáustica. 
c) Conter pirogênio. 
d) Não produzir embolia. 
e) Não coagular as albuminas. 

 
24. O desejo doloroso e ineficaz de urinar é um (a): 
 

a) Meteorismo 
b) Anosmia 
c) Sialorréia 
d) Tenesmo 
e) Peristalse 

 
25. A coleção de pus bem delimitado, formada no seio de 
um tecido em seguida a uma inflamação é um(a): 
 

a) Flictenas 
b) Abscesso 
c) Hematoma 
d) Pústula 
e) Pápúla 

 

26. Hemorragia uterina fora do período menstrual: 
 

a) Hemoptise 
b) Metrorragia 
c) Hematêmese 
d) Hematúria 
e) Aracnoidite 

 
27. São vacinas inativada, EXCETO: 
 

a) Febre amarela 
b) Raiva 
c) Poliomielite 
d) Coqueluche 
e) Gripe 

 
28. Pode ocorrer em pacientes que sofreram queimaduras, 
EXCETO: 
 

a) Aumento da Pressão Coloidal-Osmótica. 
b) Diminuição da Volemia. 
c) Aumento do Hematócrito. 
d) Aumento da Viscosidade Sangüínea. 
e) Aumento da Resistência Periférica. 

 
29. Em um paciente de tipo de sangue AB, são possíveis 
doadores de plasma sanguíneo para este paciente? 
 

a) A ou AB. 
b) A, B ou AB. 
c) A, B, AB, O. 
d) Somente AB. 
e) AB e O.  

 
30. São fatores de risco para osteoporose, EXCETO: 
 

a) Uso de glicocorticóides. 
b) Gastrectomia. 
c) Hipoprolactinemia. 
d) Massa óssea baixa. 
e) Abuso de álcool.  

 
31. Pequenas lesões brancas ou banco-acizentadas que 
podem ocorrer na mucosa alveolar do recém-nascido. 
Localizam-se ao longo da rafe palatina.  
Este é o conceito de? 
 

a) Pérolas de Epstein. 
b) Nódulos de Bohn. 
c) Cisto de inclusão. 
d) Abscesso alveolar. 
e) Hematomas de erupção. 

 
32. Referente à osteomielite é INCORRETO afirmar: 
 

a) É uma infecção piogênica do osso usualmente 
pelo Staphylococcus aureus. 

b) Acomete principalmente os membros superiores. 
c) Sua via de contaminação mais comum é a 

hematogênica. 
d) O pico de incidência ocorre entre 2 a 6 anos de 

idade. 
e) São sinais sistêmicos do quadro infeccioso: febre, 

queda do estado geral, toxemia e inapetência. 
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33. É utilizado no procedimento de acesso a punção 
venosa, EXCETO: 
 

a) Fita microporosa. 
b) Algodão seco. 
c) Álcool 70% glicerinado. 
d) Three way com extensão. 
e) Garrote. 

 
34. Foi prescrito para o paciente 500ml de soro durante 8 
horas, desta forma, indique a quantidade de gotas por 
minuto: 
 

a) 20 
b) 22 
c) 24 
d) 26 
e) 28 

 
35. O que é flebotomia? 
 

a) É a administração de oxigênio medicinal com 
finalidade terapêutica. 

b) Introdução de uma sonda na bexiga, através do 
orifício ou óstio externo da uretra, ou meato 
urinário. 

c) É a introdução de água ou solução laxante no 
intestino. 

d) Pequena abertura cirúrgica em uma veia calibrosa 
e profunda para introduzir um cateter. 

e) É a lavagem e remoção do material estagnado no 
intestino, através do processo gota-a-gota. 

 
36. As sondas de demora são usadas quando a sonda 
precisa permanecer por mais tempo na bexiga, para 
lavagem e drenagem continua ou intermitente. A de duas 
vias é a de: 
 

a) Owens 
b) Foley 
c) Soubren 
d) Stalin 
e) Parnier 

 
37. São cuidados principais de enfermagem para pacientes 
com doença de Chohn, EXCETO: 
 

a) Observar e anotar aceitação alimentar. 
b) Observar e anotar aspecto de eliminação 

intestinal. 
c) Controle de peso. 
d) Aferir sinais vitais com ênfase em temperatura. 
e) Observar sinais de hemorragia interna. 

 
38. São sinais e sintomas da pielonefrite, EXCETO: 
 

a) Disúria. 
b) Hipotemia. 
c) Dor lombar. 
d) Proteinúria. 
e) Fadiga. 

 
39. São sinais e sintomas da hipoglicemia, EXCETO: 
 

a) Diplopia. 
b) Hálito cetônico. 
c) Sudorese. 
d) Palidez. 
e) Tremores. 

 

40. Na sondagem nasoenteral, o que é o madril? 
 

a) Lubrificante. 
b) Fio guia. 
c) Fita indicadora de Ph. 
d) Seringa própria. 
e) Sonda de silicone. 

 
 
 

FIM DO CADERNO 
 
 







