
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

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 4 (quatro) 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 com tubo transparente; 

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 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 

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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Monte Everest sem oxigênio 
 
      Mais um passo foi dado pela dupla de alpinistas formada por Vitor Negrete e Rodrigo Ranieri. Após uma 
fase de pré-aclimação na face sul do Everest neste último final de semana, os brasileiros partem para o Tibet. O 
desafio proposto por eles é chegar ao cume da montanha mais alta do mundo sem o auxílio de oxigênio 
complementar. Apenas um grupo limitado de alpinistas, que contou com o clima, preparo físico e um pouco de 
sorte, conseguiu realizar a façanha na montanha considerada a “deusa mãe do mundo”.  
      Em Namche Bazaar, Vitor e Rodrigo encontraram outros aventureiros, como um neozelandês, líder de uma 
expedição, que escalou o Everest seis vezes, chegando ao cume em três delas. “Conhecemos também uma suíça 
que atingiu o cume, com oxigênio, pela Face Norte em sua primeira tentativa. Ela saiu do Acampamento 3 
(8.350m), à uma hora da manhã e chegou ao cume às 6h 30min da manhã. O encontro com este grupo deixou 
muito claro que escalar o Everest sem oxigênio é muito, muito, mais difícil. Nossa escalada será extremamente 
difícil e dura, porém estamos confiantes” , descreve Negrete.  

(Texto adaptado do site www.terra.com.br) 
 

01 - Assinale a alternativa que delimita a ideia central do texto: 
a) Aventureiros que querem bater o recorde mundial escalando o Everest em menor tempo que os recordistas atuais. 
b) O desafio de escalar o monte mais alto do mundo sem oxigênio complementar. 
c) A difícil escalada planejada pelo grupo de Vitor e Rodrigo. 
d) A façanha realizada pela suíça que escalou o monte Everest em menos de 6 horas. 
 
02 - A expressão “deusa mãe do mundo” foi empregada para se referir: 
a) a façanha dos alpinistas.   c) a montanha. 
b) a alpinista suíça que a dupla conheceu.  d) a dupla de alpinistas. 
 
03 - O grupo de alpinistas conseguiu chegar ao cume do Everest devido: 
a) a grande experiência adquirida nas escaladas anteriores. 
b) oxigênio complementar que utilizaram no decorrer da escalada. 
c) clima, preparo físico e sorte. 
d) a escolha do trajeto pela Face Norte.    
 
04 - Os vocábulos destacados no texto pertencem a classe dos pronomes. Assinale a alternativa que os classifica 
respectivamente na ordem em que aparecem no texto: 
a) indefinido, interrogativo, relativo, possessivo.  c) indefinido, demonstrativo, caso reto, tratamento. 
b) demonstrativo, caso oblíquo, relativo, caso reto.  d) demonstrativo, indefinido, caso reto, possessivo. 
 
05 - No trecho destacado a seguir “Conhecemos também uma suíça... porém estamos confiantes.”, retirado do 
texto, assinale a alternativa que justifica corretamente o emprego das aspas: 
a) evidenciar o depoimento de alguém.   c) destacar citação conhecida. 
b) enfatizar uma expressão.    d) anunciar uma explicação. 
 
06 - Assinale a alternativa que apresenta os vocábulos adequados completando corretamente as lacunas quanto a 
concordância nominal: 
Era ___________ dia quando as alpinistas partiram, mas em _________ hora tiveram que retornar. Seria 

_______________ que ambas estivessem bem preparadas, mas uma delas não estava preparada o 

___________________. 

a) meio, meia, necessário, bastante.  c) meio, meia, necessária, bastantes. 
b) meia, meia, necessário, bastante.  d) meia, meia, necessária, bastantes. 
 
07 - Luana comprou um notebook cujo valor à vista é de R$ 2.000,00 em duas parcelas iguais, no valor de R$ 
1.200,00 cada, sendo uma entrada no ato da compra, e o restante após um ano. A taxa de juros efetivada nessa 
transação foi de: 
a) 100% a.a.    c) 33,3% a.a. 
b) 50% a.a.    d) 20% a.a. 
 
08 - Clóvis deseja construir em sua residência, uma piscina em formato de paralelepípedo reto-retângulo. A 

largura dessa piscina deve medir 3 m e a diagonal da face que representa o fundo da piscina, 5 m. Para que a  

da capacidade total dessa piscina seja de 12.000 litros, sua profundidade deve ser de: 
a) 1 m.     c) 1,2 m. 
b) 1,1 m.    d) 1,25 m. 
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09 - Ana e Paula trabalham na mesma empresa, desempenhando a mesma atividade, sendo remuneradas de 
acordo com suas respectivas produções individuais. O patrão, ao fazer as contas no final do mês, verificou que 
deverá pagar para Ana e Paula juntas, o total de R$ 2.925,00. Sabe-se que a produtividade de Ana foi superior a 
de Paula em 25%. Dessa forma, o salário de Ana será de: 
a) R$ 1.410,00.    c) R$ 1.515,00. 
b) R$ 1.475,00.    d) R$ 1.625,00. 
 
10 - Jorge viajou de sua casa ao litoral do Estado por 3,5 horas, a uma velocidade média de 84 km/h. Para 
cumprir o mesmo percurso de volta para casa em 3 horas, a média de velocidade deve ser de: 
a) 90 km/h.    c) 98 km/h. 
b) 94 km/h.    d) 103 km/h. 
 
11 - A quem compete precipuamente, a “Guarda da Constituição Federal”? 
a) Camada dos Deputados. 
b) Presidência da República. 
c) Senado da República. 
d) Supremo Tribunal Federal. 
 
12 - A primeira escola de Maripá foi: 
a) Municipal.    c) Federal. 
b) Estadual.    d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
13 - Depois que a escolha do Presidente da República voltou a ser feita através do voto direto, quantas eleições 
foram decididas ainda no “primeiro turno”? 
a) Nenhuma.    c) 2 (duas). 
b) 1 (uma).    d) 3 (três). 
 
14 - RESPECTIVAMENTE, em que atuais estados, ocorreram a “Proclamação da República” e a 
“Independência do Brasil”? 
a) Minas Gerais e Rio de Janeiro.   c) São Paulo e Minas Gerais. 
b) Rio de Janeiro e São Paulo.   d) São Paulo e Rio de Janeiro. 
 
15 - Consiste na alteração do ato de respirar, que é traduzida pela queixa subjetiva de “falta de ar” pelo 
paciente, ou pela observação de desconforto respiratório, por parte do examinador, incluindo o aumento da 
frequência e aumento da amplitude da movimentação do tórax: 
a) Dispnéia.    c) Bradipnéia. 
b) Eupné.    d) Ortopnéia. 
 
16 - Ao movimentar a cabeceira do leito tem-se por objetivo posicionar o corpo corretamente para a realização 
de determinadas ações, procedimentos ou terapias. Que posição é utilizada para a veiculação de dieta, paciente 
iniciando acordar (coma, anestesia), ventilação mecânica, drenagem liquórica (derivação ventricular externa); 
procedimentos envolvendo o tórax como pós-operatório, drenagem torácica, etc,:  
a) 0 grau.    c) 45 graus ou mais. 
b) 15 a 30 graus.    d) Negativa ou Trendelenburg. 
 
17 - Para administrar medicamentos de maneira segura, a enfermagem deve utilizar a regra dos 5 certos, que 
são: 
a) Medicamento certo, dose certa, paciente certo, posição certa e hora certa. 
b) Medicamento certo, dose certa, paciente certo, via certa, e hora certa. 
c) Medicamento certo, dose certa, paciente certo, via certa e proteção certa. 
d) Medicamento certo, administração certa, paciente certo, via certa e hora certa. 
 
18 - O processo inflamatório das veias com apresentação de sinais e sintomas de dor, calor e rubor, é chamado 
de: 
a) Tromboflebite.    c) Varizes. 
b) Veias esclerosadas.   d) Flebite. 
 
19 - Na manipulação de grande quantidade de sangue ou outros líquidos corporais (líquido amniótico, por 
exemplo) deve ser utilizado: 
a) Máscaras. 
b) Óculos ou Visor. 
c) Avental impermeável. 
d) Luvas estéreis. 
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20 - A via indicada para a administração de vacina BCG e como auxiliar em testes-diagnósticos e de 
sensibilidade é:  
a) Oral.     c) Subcutânea. 
b) Intramuscular.    d) Intradérmica. 
 
21 - Para que os pacotes não interfiram no processo de esterilização em autoclave, recomenda-se que não 
ultrapassem: 
a) 30 x 30 x 50 cm.   c) 30 x 20 x 50 cm. 
b) 30 x 30 x 40 cm.   d) 20 x 20 x 40 cm. 
 
22 - Se os germes penetram no interior do corpo (contágio) e se desenvolvem, produzindo algo que pode ser 
localizada ou generalizada. O que é? 
a) Transfusão.    c) Assepção. 
b) Infecção.    d) Esterilização. 
 
23 - É recomendado para pacientes idosos, porque banho completo diário lhes causaria ressecamento na pele. 
Em outras ocasiões é realizado para evitar esforço aos doentes debilitados: 
a) Banho de leito parcial. 
b) Banho de imersão. 
c) Banho de leito completo. 
d) Banho de aspersão com ajuda. 
 
24 - Nas intervenções cirúrgicas costumam haver grande perda de sangue e líquidos e por isso o paciente terá 
maior necessidade destes. Isso pode unir-se aos vômitos causados pela anestesia e a dificuldade para ingerir 
alimentos e bebidas, devido a irritação da garganta. Normalmente, faz-se um aporte de líquidos no pós-
operatório por meio de: 
a) Dieta líquida. 
b) Soro Fisiológico. 
c) Ingestão de líquidos. 
d) Ingestão de Soro Caseiro. 
 
25 - Pessoas que não estão conscientes de tudo, nem tão pouco estão em coma, estão em um estado intermediário 
entre a vigília e o sono. Isso pode ocorrer em momentos de muito: 
a) Cansaço ou de hipotermia. 
b) Sono ou de Hipertensão. 
c) Cansaço ou de hipertermia. 
d) Descontentamento ou de hipertermia. 
 
26 - Seja qual for o problema do paciente, é necessário fazer primeira uma exploração geral de todo corpo. Nela 
se observa os aspectos mais elementares para o funcionamento do organismo: Observa-se os membros superiores 
e inferiores, todas as partes externas, o funcionamento dos aparelhos respiratório e circulatório, mobilidade, 
procura-se ainda os pontos de dor, inflamação ou qualquer outro tipo de alteração. As técnicas empregadas para 
executar esse exame são: 
a) Observação, indagação, percussão e auscuta. 
b) Observação, palpação, percussão e escuta. 
c) Observação, palpação, colaboração e auscuta. 
d) Observação, palpação, percussão e ausculta. 
 
27 - Suponhamos que seja necessário enfaixar o dedo indicador de um paciente por apresentar uma queimadura 
de segundo grau na face palmar, causada por óleo quente. Primeiro surgiram bolhas, em seguida a pele rompeu 
pelo atrito e o médico recomendou que: 
a) Seja aplicada pomada com antibióticos. 
b) Seja aplicada pomada com antibiótico e deixe aberto o local para arejar. 
c) Seja aplicada pomada com antibiótico e faça enfaixamento para conservar o medicamento e evitar infecção. 
d) Por gotejamento ou aspiração. 
 
28 - O paciente em repouso deve estar em um quarto individual e tranquilo. Recomenda-se uma iluminação 
suave, visando diminuir os estímulos. Em muitos casos, os pacientes em repouso absoluto recebem sedativos para 
que fiquem mais tranquilos. Não devem receber visitas, com exceção das pessoas muito próximas. Essas visitas 
serão muito breves e tranquilas. Muitos desses pacientes estarão:   
a) Internados na UTI. 
b) Em quarto de isolamento. 
c) Em quarto normais, mas sem acompanhantes. 
d) Internados em Observação. 
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29 - Existem algumas alterações que não podem ser consideradas propriamente doenças, mas ocorrem com certa 
frequência. Algumas vezes são sintomas de doenças e outras podem ser particularidades de cada pessoa, assim 
como a DISMINORRÉIA que é: 
a) Falta de menstruação. 
b) Nome que se dá a menstruação dolorosa. Frequente durante as primeiras menstruações. 
c) Hemorragia anormal do útero, fora do período de menstrual, pode indicar alguma doença. 
d) Sangramento excessivo durante a menstruação, em algumas mulheres pode acarretar anemia. 
 
30 - São diretrizes que estão no artigo 198 da constituição federal: a descentralização, a integralidade e a 
participação da comunidade. De qual sistema essas diretrizes orientam e organizam o funcionamento cujo 
objetivo de torná-lo mais adequado as necessidades da população? 
a) SAS. 
b) Conveniado. 
c) SUS. 
d) Particular de atendimento. 
 




