
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
            
 
 
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 3 (três) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, 

deverá assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá trinta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 100; 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse 

caso será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o 

material recebido no início da prova; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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Cultura 
 
 Além dos seres vivos e da matéria cósmica, existem, também, coisas culturais, muitíssimo mais 
complicadas. Chama-se cultura tudo o que é feito pelos homens, ou resulta do trabalho deles e de seus 
pensamentos. Por exemplo, uma cadeira está na cara que é cultural porque foi feita por alguém. Mesmo o 
banquinho mais vagabundo, que mal se põe em pé, é uma coisa cultural. É cultura, também, porque feita pelos 
homens, uma galinha. Sem a intervenção humana, que criou os bichos domésticos, as galinhas, as vacas, os 
porcos, os cabritos, as cabras, não existiriam. Só haveria animais selvagens. 
 A minhoca criada para produzir humo é cultural, eu compreendo. Mas a lombriga que você tem na 
barriga é apenas um ser biológico. Ou será, ela também, um ser cultural? Cultural não é, porque ninguém cria 
lombrigas. Elas é que se criam e se reproduzem nas suas tripas. 
 Uma casa qualquer, ainda que material, é claramente um produto cultural, porque é feita pelos homens. 
A mesma coisa se pode dizer de um prato de sopa, de um picolé ou de um diário. Mas estas são coisas de cultura 
material, que se podem ver, medir, __________.  
 Há também, para complicar, as coisas da cultura imaterial, impropriamente chamadas de espiritual – 
muitíssimo mais complicadas. A fala, por exemplo, que se revela quando a gente conversa, e que existe 
independentemente de qualquer boca falante, é criação cultural. Aliás, a mais importante. Sem a fala, os homens 
seriam uns macacos, porque não poderiam se entender uns com os outros, para acumular conhecimento e mudar 
o mundo como temos mudado. 
 (...) 
 Além da fala, temos as crenças, as artes, que são criações culturais, porque inventadas pelos homens e 
transmitidas uns aos outros através de gerações. Elas se tornam visíveis, se manifestam, através de criações 
artísticas, ou de ritos e práticas – o _____________, o casamento, a missa – em que a gente vê os conceitos e as 
idéias _______________ ou artísticas se realizarem. Essa separação de coisas cósmicas, coisas vivas, coisas 
culturais, ajuda a gente de alguma forma? Sei não. Se não ajuda, diverte. É melhor que decorar um dicionário, 
ou aprender datas. Você não acha?  

(Darcy Ribeiro. São Paulo, FTD, 1995.) 
  
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) pesar – batisado – religiosas.     c) pezar – batizado – religiozas. 
b) pesar – batizado – religiosas.      d) pezar – batisado – religiozas. 
 
02 - Considerando-se o contexto o elemento sublinhado pode ser corretamente substituído pelo que está entre 
parênteses, sem prejuízo para o sentido do texto, exceto: 
a) “Sem a intervenção humana...” (1º parágrafo) interferência. 
b) “... que criou os bichos domésticos...” (1º parágrafo) animais. 
c) “... é uma coisa cultural (1º parágrafo) um elemento. 
d) “... criada para produzir humo é cultural (2º parágrafo) um tipo de adubo. 
 
03 - Os travessões utilizados no 5º parágrafo assinalam no texto: 
a) a interrupção intencional do fluxo lógico das idéias. 
b) a conclusão da afirmativa anterior. 
c) um segmento de sentido explicativo, desempenhando a função dos parênteses. 
d) a síntese do que se vinha dizendo. 
 
04 - A mesma regra que justifica a acentuação gráfica no vocábulo “práticas” aplica-se nos vocábulos da 
alternativa: 
a) domésticos – artísticas – cósmicas.    c) diário – dicionário – cósmica. 
b) cósmica – matéria – diário.     d) biológico – picolé – aliás. 
 
05 - “... Elas se tornam visíveis, se manifestam, através de criações artísticas, ou de ritos...” (último parágrafo). 
A expressão pronominal elas é um recurso de coesão textual, está empregada, no texto, para substituir o 
segmento: 
a) Além da fala.       c) Através das gerações. 
b) Criações artísticas.      d) Criações culturais. 
 
06 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I – Segundo o autor, o mundo constitui-se de seres vivos, matéria cósmica e coisas culturais. 
II – Para Darcy Ribeiro, a criação cultural mais importante que existe é a fala. 
III – Algumas criações culturais são invisíveis, mas podem se materializar através de determinados 
acontecimentos sociais. 
Assinale a alternativa correta: 
a) apenas I e II estão corretas.     c) apenas I e III estão corretas. 
b) apenas II e III estão corretas.     d) I – II e III estão corretas. 
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07 - Seu Juca tem aplicado R$10.000,00 a juros simples. A taxa de 36% ao ano. Calcule o tempo necessário para 
que o montante seja de R$20.800,00? 
a) 2 anos e 6 meses      c) 4 anos 
b) 3 anos       d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - Num triângulo retângulo os lados têm as seguintes medidas: 1x − , x  e 1x + . Determine essas medidas: 
a) 3, 4 e 5 
b) 1, 2 e 3 
c) 0, 1 e 0 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
 

  
09 - Marcelo é um corredor que percorre 75 km em 2 dias, correndo 2 horas por dia. Mantendo esse mesmo 
ritmo, em quantos dias percorrerá 225 km se correr 3 horas por dia? 
a) 4 dias        c) 6 dias 
b) 5 dias        d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - Encontre a medida da altura do trapézio retângulo abaixo: 
a) 10 cm 
b) 9 cm 
c) 8 cm 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
 
 
 
 
11 - A presidência do MERCOSUL é “Pro Tempore”, e os países que formam o bloco se alternam no comando 
do mesmo. A substituição do presidente do bloco ocorre a cada: 
a) 1 (um) ano       c) 3 (três) meses 
b) 2 (dois) anos       d) 6 (seis) meses 
 
12 - Qualquer cidadão pode se candidatar a um cargo eletivo desde que respeite algumas condições. Qual é a 
idade mínima exigida na data da posse para o cargo de Governador de Estado? 
a) 18 anos.       c) 30 anos. 
b) 21 anos.       d) 35 anos. 
 
13 - Quando o Município de Mandaguari foi emancipado politicamente, quem foi indicado pelo Governador do 
Estado para ocupar a prefeitura provisoriamente? 
a) Antônio Sinézio da Cruz.     c) Décio Medeiros Pullin. 
b) Ary da Cunha Pereira.      d) João Ernesto Ferreira. 
 
14 - Segundo o IBGE, o município de Mandaguari possui uma área total de: 
a) 336 km².       c) 366 km². 
b) 363 km².       d) 633 km². 

 
15 - O Artigo 12 e 13 da Lei 8080/90 refere-se à criação de comissões intersetoriais de âmbito nacional, 
subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades 
representativas da sociedade civil, que terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a 
saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, 
demonstra que a articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em 
especial, algumas das atividades abaixo: 
I - Alimentação e nutrição de crianças menores de 05 anos. 
II - Saneamento e meio ambiente. 
III - Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia. 
IV - Saúde do idoso. 
V - Saúde do trabalhador da área da saúde. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas. 
d) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas. 
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16 - Faz parte dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), regulamentado pela lei 8080/90 a 
alternativa: 
a) Centralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo. 
b) Ênfase na centralização dos serviços para os municípios. 
c) Integração em nível legislativo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. 
d) Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. 
 
17 - O paciente WW recebeu Soro glicosado à 10% 500 ml. O paciente KK recebeu soro fisiológico 0.9% com 
adição de uma ampola de 10 ml de glicose à 25%. Com estas informações, a alternativa correta é: 
a) O paciente KK recebeu mais glicose do que o paciente WW. 
b) O paciente KK recebeu 25 gramas de glicose. 
c) O paciente WW recebeu 10 gramas de glicose. 
d) O paciente WW recebeu mais glicose do que o paciente KK.  
 
18 - Para estimar a Idade Gestacional é utilizado a data da última menstruação ou o período do mês em que ela 
ocorreu, porém quando a data e o período da última menstruação são desconhecidos, pode-se utilizar a altura 
uterina mais o toque vaginal, considerando os seguintes parâmetros corretos: 
a) Na 10ª semana, o útero corresponde a duas vezes o tamanho habitual. 
b) Na 12ª semana, o útero enche a pelve de modo que é palpável na cicatriz umbilical. 
c) Na 16ª semana, o fundo uterino encontra-se entre a sínfise púbica e a cicatriz umbilical. 
d) Na 20ª semana, o fundo do útero encontra-se acima da altura da cicatriz umbilical. 
 
19 - Na verificação da pulsação deve ser contada por um minuto e estar atento as características do pulso, o que 
quer dizer pulso fino e taquicardico? 
a) Taquisfigmia.       c) Bradicardia. 
b) Filiforme.       d) Taquicardia. 
 
20 - É importante a verificação da temperatura dos equipamentos da Rede de Frio.  Na instância local esta 
temperatura é verificada no início da jornada pela manhã e no final da jornada, à tarde. Na leitura da 
temperatura no termômetro de máxima e mínima analógico é incorreta a informação: 
a) Temperatura mínima: é a que está indicada no nível inferior do filete azul na coluna da esquerda. 
b) Temperatura máxima: é a que está indicada no nível superior do filete azul na coluna da direita. 
c) Temperatura do momento: é a que está indicada pela extremidade superior das colunas de mercúrio (colunas 
prateadas), em ambos os lados. 
d) A leitura deve ser rápida, visto que tais termômetros sofrem ligeiras alterações nos indicadores de leitura quando 
expostos à variação de temperatura. 
 
21 - A vacina contra rotavírus humano deve ser aplicada nas crianças como fator de proteção contra esta doença. 
Sobre esta vacina podemos afirmar, exceto: 
a) A vacinação básica contra rotavírus humano inclui 02 doses de 1.5 ml via oral com intervalo mínimo entre as doses 
de 30 dias. 
b) A idade mínima para 1ª dose de vacina contra rotavírus humano é de 01 mês e 15 dias. 
c) A idade máxima para 1ª dose de vacina contra rotavírus humano é de 03 meses e 07 dias. 
d) A idade máxima para 2ª dose de vacina contra rotavírus humano é de 06 meses. 
 
22 - A partir do diagnóstico de um caso de hanseníase deve ser feita, de imediato, a sua investigação 
epidemiológica. A investigação epidemiológica tem por finalidade a descoberta de casos entre aqueles que 
convivem ou conviveram com o doente e suas possíveis fontes de infecção. Haverá situações em que a vacinação 
BCG-ID será necessária, sendo assim é correto afirmar: 
a) A vacina BCG-ID deverá ser aplicada nos contatos intradomiciliares, com presença de sinais e sintomas de 
hanseníase, no momento da avaliação, independentemente de serem contatos de casos PB ou MB. 
b) Contatos intradomiciliares de hanseníase com menos de 1 ano de idade, já vacinados,  necessitam da aplicação de 
outra dose de BCG. 
c) Na incerteza de cicatriz vacinal ao exame dos contatos intradomiciliares, recomenda-se não aplicar uma dose, 
independentemente da idade. 
d) A aplicação da vacina BCG depende da história vacinal, nos contatos intradomiciliares de Hanseníase com presença 
de uma cicatriz de BCG, deverá ser feito outra dose de BCG.  
 
23 - A tuberculose pulmonar (TB) é uma doença infecciosa que afeta basicamente o parênquima pulmonar. 
Existem vários fatores de risco para a tuberculose (TB) e alguns são listados abaixo, exceto: 
a) Vida em casas superpopulosas e de baixo padrão. 
b) Uso abusivo de drogas (usuários de drogas e alcoólicos). 
c) Desinstitucionalização (instituições de cuidado extensivo, instituições psiquiátricas, prisões). 
d) O estado imunossuprimido ( portadores de HIV, câncer, órgãos transplantados). 
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24 - As feridas cicatrizam por diferentes mecanismos, dependendo da condição de cada uma. Estes mecanismos 
incluem a cicatrização da ferida cirúrgica por primeira, segunda ou terceira intenção. A descrição correta para 
cicatrização por terceira intenção é: 
a) Feridas criadas assepticamente, com um mínimo de destruição tissular e adequadamente fechadas, onde o tecido de 
granulação não é visível, e a formação da cicatriz é mínima. 
b) Acontece nas feridas infectadas ou nas feridas nas quais as bordas não foram aproximadas ocorre drenagem até que o 
material necrótico termine sendo substituído por tecido de granulação que crescerá até ser coberto por tecido epitelial. 
c) Feridas profundas não forma suturadas inicialmente ou se romperam e foram ressuturadas, aproximando-se assim as 
duas superfícies de granulação. 
d) A cavidade do abcesso se enche de um tecido vermelho, macio e sensível que sangra facilmente, sendo composto por 
tecido conectivo, que aumentam até preencherem toda a cavidade deixada pelo tecido destruído. 
 
25 - A cirurgia pode ser realizada por uma série de razões. Ela pode ser diagnóstica, curativa, reparadora e até 
paliativa. A cirurgia também pode ser classificada conforme o grau de urgência envolvido, sendo que: 
a) Na cirurgia de emergência o paciente necessita de atenção imediata, pois o distúrbio pode ser ameaçador à vida. 
b) Na cirurgia de urgência o paciente necessita de atenção imediata, pois o distúrbio pode ser ameaçador à vida. 
c) Na cirurgia requerida o paciente pode ser operado, mas a não realização da cirurgia não é catastrófica. 
d) Na cirurgia eletiva o paciente precisa realizar a cirurgia dentro das próximas semanas. 
 
26 - O Choque séptico é provocado pela infecção disseminada, tendo tipicamente duas fases: a hiperdinâmica ou 
inicial e a hipodinâmica ou tardia. As manifestações clínicas da fase hipodinâmica incluem: 
a) Débito cardíaco com vasoconstrição; pressão arterial alta; freqüência respiratória e cardíaca lentas. 
b) Débito cardíaco com vasodilatação; pressão arterial baixa; freqüência respiratória e cardíaca lentas. 
c) Débito cardíaco com vasoconstrição; pressão arterial alta; freqüência respiratória e cardíaca rápidas. 
d) Débito cardíaco com vasoconstrição; pressão arterial baixa; freqüência respiratória e cardíaca rápidas. 
 
27 - O pH do plasma é um indicador da concentração do íon hidrogênio (H+). Os mecanismos homeostáticos 
tentam manter o pH dentro de uma faixa normal compatível com a vida. Porém distúrbios metabólicos podem 
acontecer, como por exemplo, a acidose e alcalose metabólicas, que são consideradas distúrbios ácido-básicos. 
Sobre os distúrbios ácido-básicos é correto afirmar: 
a) A acidose metabólica é um distúrbio clínico caracterizado por um pH baixo (concentração aumentada de H+) e uma 
concentração plasmática alta de bicarbonato. 
b) A alcalose metabólica é um distúrbio clínico caracterizado por pH alto (concentração de H+ diminuída) e 
concentração plasmática de bicarbonato baixa. 
c) A acidose metabólica pode ser produzida por um ganho de íon H+ ou de bicarbonato. 
d) A alcalose metabólica pode ser produzida por um ganho de bicarbonato ou por uma perda de H+. 
 
28 - Os pacientes confinados no leito por longos períodos estão sujeitos às úlceras de pressão. Se uma área de 
pressão é observada, a enfermeira deve localizar seu tamanho e localização, podendo usar um sistema de 
graduação para descrever sua gravidade, podendo afirmar que: 
a) A úlcera de pressão em estágio I apresenta uma área de eritema que não empalidece com a pressão, com a 
temperatura da pele diminuída devido a oclusão capilar cutânea e do enfraquecimento subcutâneo. 
b) A úlcera de pressão em estágio II apresenta uma ruptura cutânea, o edema persiste e a úlcera drena, porém não é 
possível desenvolver-se infecção. 
c) A úlcera de pressão em estágio III estende-se em direção aos tecidos subcutâneos, a necrose e drenagem continuam e 
a infecção se desenvolve. 
d) A úlcera de pressão em estágio IV se estende ao músculo e osso adjacente, a necrose cessa e a infecção pode evoluir 
para uma osteomielite. 
 
29 - As convulsões são episódios de atividade cerebral anormal decorrentes da descarga súbita e excessiva a 
partir dos neurônios cerebrais. Os cuidados de enfermagem à um paciente durante uma convulsão são, exceto: 
a) Quando uma aura precede a convulsão, inserir uma via aérea oral para diminuir a possibilidade de morder a língua ou 
a bochecha. 
b) Não tentar abrir as mandíbulas que estejam cerradas em um espasmo para inserir qualquer coisa. Dentes quebrados e 
lesão dos lábios e língua podem resultar de tal ação. 
c) Tentar conter o paciente durante a convulsão porque as contrações musculares são fortes e podem provocar lesão. Se 
não for possível a contenção, levantar as grades laterais do leito para evitar quedas. 
d) Quando possível, colocar o paciente em decúbito lateral. Se a aspiração está disponível, usá-la, quando necessário 
para retirar as secreções da orofaringe. 
 
30 - A meningite é uma inflamação das meninges (membranas que circundam o cérebro e medula espinhal) e é 
causada por um microorganismo viral, bacteriano ou fúngico. A irritação meníngea resulta em inúmeros sinais 
bem reconhecidos, comumente observados em todos os tipos de meningite, entre eles, o Sinal de Brudzinski, cujo 
significado é: 
a) Quando o paciente está deitado com a coxa fletida sobre o abdome, a perna não pode ser estendida por completo. 
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b) Qualquer tentativa de flexão da cabeça é difícil por causa da presença de espasmo nos músculos do pescoço. 
c) Presença de fotofobia ou sensibilidade extrema à luminosidade. 
d) Quando o pescoço do paciente está flexionado, produz-se a flexão dos joelhos e quadris; quando se realiza a flexão 
passiva de um membro inferior de um lado, um movimento semelhante é percebido no membro oposto. 







