
                 ENFERMEIRO 
 

PT 01/2012 – Superior – Horário 1 Página 1 

1. É sabido que os gastos com saúde em pacientes hospitalizados são 
elevados no Brasil e no mundo afora. No intuito de diminuir tais 
gastos, há um grande aumento em investimentos na assistência 
domiciliar - envolvendo uma equipe de saúde: Enfermeiras, 
auxiliares e técnicos de Enfermagem, Nutricionistas, Médicos, 
Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionais, mas, não 
necessariamente todos sejam acionados num único momento. 
Este movimento de assistência no domicílio do paciente ganha 
reforços com a regulamentação dos planos de saúde iniciada a 
partir de 1999. Neste sentido, qual das alternativas abaixo define 
correta e, sucintamente, Atendimento Domiciliar? 
a) É a avaliação da qualidade de tratamento, realizado pela 

Enfermeira, com finalidade de diminuir infecção hospitalar. 
b) É a atividade que visa a recuperação do paciente/ cliente fora 

do hospital e é gerenciado por enfermeiras exclusivamente. 
c) É o monitoramento da saúde do cliente pela equipe multi 

profissional, com finalidade de minimizar iatrogênica. 
d) É a assistência à saúde do paciente, em seu domicílio, 

prestada por uma equipe de saúde, privada ou não, que visa 
abordagem holística do cliente. 

 

2. De acordo com a Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, o que se 
entende por Vigilância Sanitária? 
a) É um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 

prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, da produção e transformação 
de bens e Sá prestação de serviços de interesse da saúde. 

b) É um conjunto de ações que proporciona conhecimento, 
detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condiciones de saúde individual ou coletiva 
com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 
prevenção e controle das doenças e agravos. 

c) É um conjunto de atividades que se destina, através de ações 
de vigilância Epidemiológica, a promoção e proteção à saúde 
da população, assim como visa a recuperação e reabilitação 
da população envolvida em riscos e agravos advindos das 
condições de trabalho de cada indivíduo. 

d) São ações de saúde executadas pelo Sistema Único de Saúde, 
seja diretamente ou mediante participação complementar 
das iniciativas privada, organizadas de forma regionalizada e 
hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 

 

3. Dentro de uma instituição hospitalar, os conflitos podem causar 
crescimento ou destruição, dependendo como são administrados. 
Os conflitos não são bons nem ruins, são fenômenos esperados 
dentro das organizações. Cabe ao administrador identificá-los e de 
forma ativa intervir para que a motivação, produtividade e a 
relação interpessoal dos subordinados não sejam afetadas de 
forma negativa. Quais estratégias de resolução de conflitos dentro 
da Administração e Liderança em Enfermagem melhor se 
enquadram na resolução dos mesmos, nos dias atuais? 
a) Compromisso, retratação, autopercepção, comunicação, 

competição e afrontamento. 
b) Reclusão, compromisso, intimidação, levantamento do 

problema, evitamento e resolução. 
c) Compromisso, competição, cooperação, amenização, 

evitamento e colaboração. 
d) Compromisso, afrontamento, comunicação, retratação, 

solução e cooperação. 
 
 
 
 
 
 

4. O corpo da mulher sofre modificação fisiológica desde o momento 
da fecundação de modo que as alterações hormonais criem 
condições de crescimento e desenvolvimento do feto, durante 
toda a gestação. Em alguns casos, a gestação acarreta 
modificações fisiológicas importantes em doenças preexistentes e 
em outras, ocorrem prevalência de endocrinopatias. A alternativa 
correta que corresponde às doenças e/ou alterações que ocorrem 
no organismo da gestante é: 
a) DHEG, Epidermólise Bolhosa, Eritroblastose Fetal e Síndrome 

de Sheehan. 
b) DHEG, Diabetes Mellitus, Eritroblastose Fetal e Lúpus 

Eritromatoso Sistêmico. 
c) Hiperplasia congênita, DHEG, nefrite lúpica e Síndrome de 

Sheehan. 
d) Acromegalia, síndrome de Cushing, DHEG e Diabetes Mellitus. 

 

5. Em dezembro de 2006, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) publicou no Diário Oficial da União a Resolução 
Colegiada (RDC) nº 220, que corresponde a uma normativa 
relacionada ao funcionamento dos Banco de Tecidos 
Musculoesqueléticos (BTMEs). As normas técnicas estabelecidas 
estão em consonância com a legislação acima citada. Esta 
Resolução define BMTEs como o serviço que, com instalações 
físicas, equipamentos, recursos humanos e técnicas adequadas, 
tenham como atribuições a realização do processamento 
armazenamento e disponibilização de ossos entre outras, para fins 
terapêuticos, pesquisa e ensino.  Nas salas de criopreservação os 
tecidos são armazenados em dois ambientes ultracongeladores, 
para ambientes aos tecidos em análise ou em período de 
quarentena. Qual a variação de temperatura em que os tecidos 
permanecem nestes ambientes? 
a) 90 e 110 graus centígrados. 
b) 85 e 110 graus centígrados. 
c) 55 e 95 graus centigrados. 
d) 90 e 115 graus centigrados. 

 

6. Em 1988 a Constituição Federal Brasileira redefine o modelo de 
proteção social adotando o conceito de Seguridade Social: ações 
pertinentes à saúde, previdência e assistência social. Todo 
brasileiro é ciente de que é dever do Estado assegurar-lhes o 
direito à educação e saúde. Para tanto, a Constituição determina a 
implantação do SUS. Pela Lei 8.080 de 1990, o Sistema Único de 
Saúde no Artigo 13 refere que a articulação das políticas e 
programas, a cargo das comissões intersetoriais abrangerá as 
seguintes atividades: 
a) Alimentação e nutrição, saúde do trabalhador, mas não 

recursos humanos. 
b) Saneamento e meio ambiente, saúde do trabalhador exceto 

recursos humanos. 
c) Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e 

farmacoepidemiologia. 
d) Ciência e tecnologia, recursos humanos e alimentação e 

nutrição. 
 

7. A alternativa correta para definir hemorragia digestiva baixa (HDB) 
é: 
a) Perda de sangue com origem no cólon ou reto apenas. 
b) Sangramento com origem abaixo do ângulo de Treitz, 

secundário a lesões do intestino delgado distal, cólon ou reto. 
c) Sangramento primário com origem no intestino delgado 

distal, cólon ou reto. 
d) Sangramento com origem abaixo dos epíplons, primário a 

lesão do cólon ou reto. 
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8. Em atendimento na Unidade Básica de Saúde, numa Consulta de 
Enfermagem para pacientes lactentes e/ou pediátricos a 
Enfermeira deve ser capacitada e habilitada a avaliar alguns 
reflexos primitivos de rotina. Os cinco reflexos primitivos de rotina 
referidos são: 
a) Reflexo de Preensão Palmar, Preensão Plantar, Reflexo de 

Landau, Reflexo de Paraquedas e Reflexo Assimétrico Tônico 
da nuca. 

b) Reflexo de Landau, Reflexo de Encurvamento de Tronco, 
Reflexo de Moro, Reflexo Assimétrico Tônico da nuca e 
Reflexo de Apoio positivo. 

c) Reflexo de Preensão Palmar, Reflexo de Preensão Plantar, 
Reflexo Fundamental, Reflexo de Apoio positivo e Reflexo do 
Moro. 

d) Reflexo de Apoio positivo, Reflexo Assimétrico Tônico da 
nuca, Reflexos de Moro, Reflexo de Preensão Plantar e 
Reflexo Palmar. 

 

9. A Assistência de Enfermagem ao puerpério de cardiopatia requer 
controle cardiológico rigoroso e sua evolução de recuperação 
depende, principalmente, do comprometimento da mesma. O 
aleitamento materno é permitido, exceto nas classes funcionais III 
e IV, assim como puerperas sob uso de anticoagulantes orais 
podem amamentar desde que o RN seja muito bem controlado. 
Durante o período de internação, a Assistência de Enfermagem 
para gestantes portadoras de cardiopatia inclui em seu plano de 
cuidados, imprescindivelmente: 
a) Mensurar PA, glicemia capilar a cada 8h, decúbito elevado e 

FC fetal. 
b) Monitorar glicemia capilar a cada 8h, mensurar FC fetal, 

mensurar PA e mensurar peso em jejum. 
c) Mensurar FC fetal, mensurar PA, decúbito elevado, observar 

e anotar hemoptise e observar e anotar dor precordial. 
d) Mensurar FC fetal, observar e anotar sinais de síncope e dor 

precordial, decúbito elevado S/N e observar e anotar sinais 
de movimentação fetal. 

 

10. São consideradas opções de Planejamento Familiar: 
a) Método de barreira (retirada, diafragma, preservativo); 

método natural (abstinência periódica); método implantação 
(dispositivo intrauterino); intervenção medicamentosa (pílula 
do dia seguinte, espermicida) e intervenção cirúrgica 
(laqueadura tubária). 

b) Método de barreira (capuz cervical), método natural 
(retirada), implantáveis (subdérmico), cirúrgicos (laqueadura 
tubária) e farmacológica (pílula anticoncepcional). 

c) Método de barreira (capuz cervical), método natural 
(retirada), implantáveis (subdérmico), cirúrgicos (laqueadura 
tubária) e farmacológicos (diafragma). 

d) Método de barreira (retirada), método natural (retirada), 
implantáveis (subdérmico), cirúrgica (laqueadura tubária) e 
farmacológica (pílula anticoncepcional, apenas espermicida e 
pílula do dia seguinte). 

  

11. Dentre as alternativas abaixo, assinale a correta quanto aos testes 
de imunidiagnósticos: 
a) Teste de puntura e prova do laço são testes 

imunodiagnósticos. 
b) Teste de PPD e prick-test são testes imunodiagnósticos. 
c) Prick-test e imunoterapia são testes imunodiagnósticos. 
d) Teste de puntura e patch test são testes imunodiagnósticos. 

 
 
 
 

12. A Organização Mundial de Saúde (OMS) define Assistência 
Domiciliar ou Domiciliária como provisão de serviços de Saúde por 
prestadores formais e informais com o objetivo de promover 
restaurar e manter o conforto, função e saúde das pessoas num 
nível máximo, incluindo cuidados para uma morte digna. Os 
serviços de assistência domiciliar podem ser classificados nas 
categorias de: 
a) Preventivo, terapêutico e reabilitadores, acompanhamento 

por longo tempo, mas sem cuidado paliativo. 
b) Preventivo, terapêutico e, mas sem reabilitação, 

acompanhamento por longo tempo e sem cuidado paliativo. 
c) Preventivo, terapêutico e reabilitadores, acompanhamento 

por longo tempo e cuidados paliativos. 
d) Preventivo, terapêutico e reabilitadores, sem 

acompanhamento por longo tempo e com cuidados 
paliativos. 

 

13. A regulação do estado ácido básico é multidependente, diversas 
situações de distúrbios orgânicos contribuem ou desencadeiam 
desequilíbrios básicos, influenciando o transporte de O2, função 
neurológica e a ritmicidade cardíaca. São fatores desencadeantes 
de acidose metabólica: 
a) Hipóxia, parada cardíaca, jejum prolongado, salicilato e 

insuficiência renal. 
b) Terapia com diurético de alça, hipocalemia, enfisema, 

embolia pulmonar e lesões medulares. 
c) Diarreia, fístulas biliares ou intestinais, desnutrição, parada 

respiratória e pancreatite. 
d) Convulsões, cetoacidose diabética, lesões encefálicas, 

pancreatite e administração de álcali. 
 

14. Qual alternativa corresponde, corretamente, à lista de Notificação 
Imediata Compulsória no Estado de São Paulo, de acordo com o 
Ministério da Saúde? 
a) Tracoma, tuberculose, varíola e influenza humana. 
b) Sarampo, tétano neonatal e febre amarela. 
c) Febre do Nio Ocidental, Hanseníase e Esquistossomose. 
d) Hantavirose, botulismo coqueluche e dengue. 

 

15. Em virtude dos novos conhecimentos e recursos que 
continuamente surgem para a prevenção de doenças 
transmissíveis a revisão periódica de normas vigentes com 
propostas de alteração para o Calendário Vacinal do Estado de São 
Paulo fez-se necessária. O Suplemento da Norma Técnica do 
Programa de Imunização introduz novas vacinas no calendário de 
imunização de São Paulo, são elas: 
a) Vacina Meningocócica C (conjugada), Vacina Pneumocócica 

10 valente (conjugada) e Vacina Hepatite B (recombinante) 
para gestante. 

b) Vacina Haemophilus tipo B, Vacina pneumocócica 13 valente 
e Vacina Hepatite B (conjugada) para gestante. 

c) Vacina Meningocócica C (combinada), Vacina Pneumocócica 
10 valente (conjugada) e Vacina Hepatite B (recombinante) 
para gestante. 

d) Vacina Meningocócica C (combinada), Vacina Pneumocócica 
10 valente (conjugada) e Vacina Hepatite B (conjugada) para 
gestante. 
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16. O sistema imunológico (SI) desenvolveu-se, filogeneticamente, 
adaptando-se à dupla necessidade de proteger o organismo 
contra agentes infecciosos e manter sua homeostasia interna. 
Atualmente existem mais de 180 imunodeficiências diferentes 
identificadas e, com os recentes avanços genéticos moleculares e 
imunológicos, novas variantes são constantemente caracterizadas, 
permitindo maior precisão no diagnóstico e na terapêutica. A 
obtenção de uma história clínica cuidadosa é necessária para a 
avaliação objetiva de pacientes suspeitos de imunodeficiência. 
Além do exame físico dos pacientes, como baixa estatura ou baixo 
peso, exames complementares são necessários no auxílio de 
diagnósticos de imunodeficiências primárias. São eles: 
a) Exames laboratoriais (hemograma completo, teste para HIV), 

radiografia de hálux e tomografia das mastoides. 
b) Exames laboratoriais (quantificação de imunoglobulinas, 

hemograma completo), radiografia de cavum e tórax e 
Ressonância Magnética. 

c) Exames laboratoriais (dosagem do CH50 e APH50, 
quantificação das imunoglobulinas), Ressonância Magnética 
exceto ultrassom. 

d) Exames laboratoriais (hemograma completo, teste de NBT), 
ultrassonografia, exceto Ressonância Magnética. 

 

17. A Equipe de Centro Cirúrgico deve estar incluída num 
planejamento estratégico de assistência emergencial que se inicia 
na estrutura sanitária, no estabelecimento de prioridades, 
organização e preparo de material e equipamentos, no 
conhecimento da responsabilidade e ações de cada integrante da 
equipe de assistência. A avaliação minuciosa do paciente em 
situação pré-operatória sempre foi uma prática valorizada e 
inserida nos preceitos do SAEP. Assinale a definição correta de 
SAEP: 
a) Sistema de Assistência de Enfermagem Perioperatória. 
b) Sistematização de Assistência Emergencial e Politrauma. 
c) Sistema de Assistência de Enfermagem em Politrauma. 
d) Sistematização de Assistência de Enfermagem Peritrauma. 

 

18. Em situações de ferimento por arma branca ou de fogo na região 
torácica, com tamponamento cardíaco e parada cardíaca como 
consequência indica-se a toracotomia de emergência. Qual a 
resposta correta para um dos instrumentais necessários que a 
equipe de Enfermagem providencia para procedimento? 
a) Afastador de Cheron. 
b) Afastador de Finochetto. 
c) Afastador de Schettino. 
d) Afastador de Torggler. 

 

19. De acordo com a Portaria nº 2.048, de 5 de novembro de 2002, do 
Ministério da Saúde, o termo emergência consiste na: 
a) Constatação médica de condições de agravo à saúde que 

impliquem risco iminente de morte ou sofrimento intenso, 
exigindo, portanto, tratamento médico imediato. 

b) Constatação médica de condições de agravo à saúde que 
impliquem risco iminente de morte e/ou sofrimento intenso, 
exigindo, portanto, tratamento médico imediato. 

c) Constatação médica de condições de agravo à saúde que 
impliquem risco imediato de morte e/ou sofrimento intenso, 
exigindo, portanto, tratamento médico imediato. 

d) Constatação médica de condições de agravo à saúde que 
indiquem risco iminente de morte, minimizando o sofrimento 
agudo, exigindo, portanto, tratamento de saúde imediato. 

 
 
 
 

20. A exigência de implantar a SAE - Sistematização da Assistência de 
Enfermagem - é resolução proveniente de qual Conselho de 
Enfermagem e data de que ano?   
a) Resolução COREN - nº 272/2000. 
b) Resolução COREN - nº 262/2001. 
c) Resolução COFEN - nº 262/2002. 
d) Resolução COFEN - nº 272/2002. 

 

21. Assinale a alternativa correta e atualizada sobre a SAE - 
Sistematização de Assistência de Enfermagem: 
a) Consulta de Enfermagem, Histórico, Exame Físico, 

Diagnóstico de Enfermagem, Prescrição de Enfermagem e 
Evolução de Enfermagem compreendem a SAE. 

b) Planejamento, Histórico, Exame Físico, Diagnóstico de 
Enfermagem, Prescrição de Enfermagem e Anamnese 
compreendem a SAE. 

c) Entrevista de Enfermagem, Histórico, Diagnóstico de 
Enfermagem, Prescrição de Enfermagem, Planejamento e 
Evolução de Enfermagem compreendem a SAE. 

d) Consulta de Enfermagem, Histórico, Evolução de 
Enfermagem, Prescrição de Enfermagem, Descrição e 
Inquérito de Enfermagem compreendem a SAE. 

 

22. Em Sala de Emergência, a cânula de intubação com nº apropriado 
com cuff, seringa de 20 ml com bico, lubrificante hidrossolúvel, 
material para fixar, estetoscópio são parte dos materiais para uso 
em intubação nasotraqueal. Quando este procedimento é 
necessário? Assina a letra correta: 
a) Quando houver mais de 3 tentativas de intubação 

orotraqueal sem sucesso. 
b) Quando houver mais do que 3 e menos do que 7  tentativas 

de intubação orotraqueal sem sucesso. 
c) Quando há possibilidade de lesão ou fratura em coluna 

cervical. 
d) Quando há possibilidade de lesão cervical e houve mais do 

que 4  e menos do que 8 tentativas de intubação orotraqueal. 
 

23. As emergências neurológicas e neurocirúrgicas cada vez mais 
fazem parte do dia-a-dia do enfermeiro, desde o atendimento pré-
hospitalar, na triagem do pronto socorro, na Sala de Emergência 
ou sala/enfermaria de observação. Na avaliação, os termos como 
sonolência, confuso, torpor devem ser evitados por vários 
motivos. De modo a uniformizar a linguagem foram criadas 
escalas de avaliação do nível consciência. Dentre elas, destaca-se a 
escala de coma de Glasgow (ECGI). Em que ano esta escala foi 
introduzida? 
a) 1974. 
b) 1964. 
c) 1954. 
d) 1944. 

 

24. Na escala de Glasgow (introduzida pelos professores Brian 
Jennette e Graham Tease, na Universidade de Glasgow, Escócia) 
um paciente que apresenta abertura ocular ao estímulo verbal, 
resposta verbal com palavras inapropriadas e resposta motora 
flexão inespecífica (retirada), recebe a pontuação:  
a) 8. 
b) 9. 
c) 10. 
d) 11. 
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25. A remoção mecânica de sujidade de artigos, destruição dos micro-
organismos patogênicos e remoção completa das substâncias 
pirogênicas são objetivos da: 
a) Central de Materiais Esterilizantes. 
b) Central de Materiais e Esterilização. 
c) Centro de Materiais e Esterilizáveis. 
d) Centro de Materiais Especiais. 

 

26. Ao longo da História é possível observar o tratamento das feridas 
tem como filosofia a proteção das lesões contra a ação de agentes 
físicos, mecânicos ou biológicos. Deve-se lembrar de que o 
tratamento de feridas é um processo dinâmico, dependente de 
avaliação sistematizada e variando com o momento evolução do 
processo cicatricial. Qual a alternativa correta que indica o uso do 
carvão ativado e alginato de cálcio, respectivamente? 
a) Ferida infectada apenas, com exsudato (exceto deiscência 

cirúrgica). 
b) Feridas sem sinus, úlcera serosa; ferida não infectada. 
c) Ferida infectada apenas; lesão superficial. 
d) Ferida infectada ou não; feridas abertas sangraram. 

 

27. De acordo com a Portaria n.1943 de 18 de setembro de 2001 do 
Ministério da Saúde, doenças como leptospirose, cólera e febre 
tifoide são de Notificação Compulsória e devem, portanto, serem 
imediatamente comunicados à Vigilância Epidemiológica. A 
leptospirose é uma antropozoonose de caráter infeccioso causado 
por: 
a) Uma bactéria denominada Leptospira interrogans. 
b) Um vírus denominado Leptospira interrogans. 
c) Uma bactéria denominada Leptospira interdite. 
d) Uma bactéria denominada Leptospira bovis. 

 

28. Para 2012 as recomendações do CVE - Centro de Vigilância 
Epidemiológica - para administração parenteral das vacinas do 
Calendário de Rotina corretas estão descritas na alternativa: 
a) TETRA – IM ou SC; DPT – IM; SCR – SC. 
b) FEBRE AMARELA – IM ou SC; DPT – IM; TETRA – IM. 
c) MENINGOCÓCICA C – IM; INFLUENZA – IM; FEBRE AMARELA 

– SC. 
d) FEBRE AMARELA – SC; TETRA – IM ou SC; MENINGOCÓCICA C 

– SC. 
 

29. A hemorragia subaracnoidea (HSA) pode estar associada à história 
familiar, à hipertensão arterial, ao tabagismo, esforço físico, a 
estresse, à relação sexual e mesmo durante o sono ou repouso. A 
caracterização clinica em paciente com HSA pode ser realizada 
pela escala de Hunt-Hess. De acordo com o grau - de I a V. Assinale 
a alternativa que corresponde corretamente ao sinal/sintoma que 
a equipe de Enfermagem deve se atentar ao cuidar de um 
paciente com HSA: 
a) Grau I – cefaleia moderada.  
b) Grau III – confusão mental/ letargia. 
c) Grau II – coma. 
d) Grau IV – cefaleia leve e/ou hemiparesia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. A Divisão de Imunização tem como principais atividades abaixo 
descritas assinale a alternativa correta: 
a) Coordenação de sistemas de informação próprios (Sistema de 

Informação do Programa Nacional de Imunizações)/ avaliação 
e conduta nas notificações de alteração de temperatura de 
exposição de imunobiológicos distribuídos no setor privado/ 
normatização das ações e atividades do programa, controle, 
distribuição e avaliação de imunobiológicos do setor privado. 

b) Coordenação de sistemas de informação próprios (Sistema de 
Informação do Programa Nacional de Imunizações)/ avaliação 
e conduta nas notificações de alteração de temperatura de 
exposição de imunobiológicos distribuídos no setor privado / 
normatização das ações e atividades do programa, controle, 
distribuição e avaliação de imunobiológicos do setor privado 
e materiais de campanha no setor público. 

c) Capacitação de recursos humanos com a formação de 
multiplicadores, coordenação de sistemas de informação 
próprios (Sistema de Informação do Programa Nacional de 
Imunizações)/ avaliação e conduta nas notificações de 
alteração de temperatura de exposição de imunobiológicos 
distribuídos no setor público/ normatização das ações e 
atividades do programa, controle, distribuição e avaliação de 
imunobiológicos do setor público. 

d) Coordenação de sistemas de informação próprios (Sistema de 
Informação do Programa Nacional de Imunizações)/ avaliação 
apenas nas notificações de alteração de temperatura de 
exposição de imunobiológicos distribuídos no setor privado e 
público/ normatização das ações e atividades do programa, 
controle, distribuição e avaliação de imunobiológicos do 
setor privado. 

 

Analise o fragmento do texto “Os Mosquitos Transgênicos”, de Gustavo 
Simon, e responda as questões 31 e 32: 
 “A dengue é uma praga nos países de clima quente. A cada 
ano são registrados 50 milhões de casos e 25.000 mortes. Só no Brasil 
são 1 milhão de doentes por ano. Sem que exista um remédio eficaz 
ou uma vacina, o combate à doença é feito basicamente com medidas 
sanitárias para eliminar o agente transmissor, o Aedes aegypti. Mas 
os efeitos são bastante limitados. Isso pode mudar em breve. Duas 
novas e tremendamente mais eficientes estratégias para reduzir a 
população desse mosquito, produzidas por engenharia genética, 
estão agora nas etapas finais dos estudos que precedem seu emprego 
em massa. O resultado positivo dessas experiências foi publicado na 
revista Science, na semana passada. O primeiro desses estudos, 
financiado por Bill Gates, da Microsoft, e realizado por cientistas 
americanos e australianos, constituiu em infectar os mosquitos 
transmissores com a bactéria Wolbachia. Inofensivo para o ser 
humano, esse micro-organismo age sobre o vírus da dengue, 
impedindo seu desenvolvimento. O método já foi testado em 
laboratório e deve agora ser experimentado em zonas rurais.  (...)” 
Fonte: Revista Veja, 16/11/2011.  
 

31. De acordo com o texto, analise a afirmativa incorreta: 
a) No Brasil há um alto índice de doentes por ano. 
b) A prevenção da dengue é feita basicamente através de 

medidas sanitárias. 
c) A vacina foi testada em zonas rurais e obteve êxito. 
d) A dengue pode levar à morte. 
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32. Sobre a nova estratégia para reduzir a população desse mosquito, 
assinale a alternativa incorreta: 
a) A revista Science publicou o resultado positivo dessa 

experiência. 
b) Os Aedes aegypti foram infectados pela bactéria Wolbachia. 
c) Bill Gates, da Microsoft, foi o responsável pelo financiamento 

do primeiro desses estudos. 
d) As estratégias estão sendo implantadas no Brasil. 

 

33. Complete as lacunas abaixo, com a devida ortografia das palavras, 
e aponte a alternativa correta: 
Houve um ______ na comunidade sobre os _______ daquela 
mulher. 
a) Borburinho – previlégios. 
b) Burburinho – privilégios. 
c) Borborinho – privilégios. 
d) Burburinho – previlégios. 

 

34. Aponte a alternativa em que há erro de regência: 
a) Eu confio em você em qualquer situação. 
b) Nós somos versados em música clássica. 
c) Você foi cruel para com ele. 
d) Ela parou rente a calçada. 

 

35. Indique a alternativa que possui erro quanto à concordância 
nominal: 
a) A sua presença aqui é necessária. 
b) Não havia roupas bastantes para colocar nos armários. 
c) Vai inclusa ao convite a lista de presentes do casamento. 
d) Com essa acusação, a deputada está meia apreensiva. 

 

36. O termo em destaque na oração abaixo se classifica como: 
Aos meu amigos comunico minha viagem ao Nepal. 
a) Objeto direto. 
b) Predicativo do sujeito. 
c) Objeto indireto. 
d) Adjunto adnominal. 

 

37. Aponte a alternativa em que há palavra escrita em desacordo com 
a norma culta da língua: 
a) Após pegar bater a bandeja, derrubou todas as bebidas no 

chão. 
b) A crise financeira do país me fez analizar os gastos da 

empresa. 
c) A comunidade portuguesa compareceu ao programa de 

televisão. 
d) O mais incrível é que naquela rua havia apenas dois bueiros. 

 

38. Havia cinco suítes naquele apartamento. Sobre o sujeito da 
oração, indique a alternativa correta: 
a) É indeterminado. 
b) É “apartamento”. 
c) É “cinco suítes”. 
d) É inexistente. 

 

39. Complete as lacunas abaixo de acordo com a norma culta da 
língua: 
Durante a _____, a freira ficou ________ após a homenagem. 
a) Catequeze – lisonjeada. 
b) Catequese – lisongeada. 
c) Catequeze – lisongeada. 
d) Catequese – lisonjeada. 

 
 
 

40. Aponte a alternativa em que o termo em destaque foi empregado 
de forma incorreta: 
a) Você precisa perder essa mania de ficar contando seus 

passos. 
b) O prazo para atualizar aquele serviço expirou. 
c) A cena foi perfeitamente descrita pela jornalista. 
d) A sua atitude não sortiu efeito. 

 

41. Analise as palavras abaixo e aponte a alternativa correta: 
Cachimbo – fantoxe – cachumba – chicória 
a) As quatro palavras estão escritas incorretamente. 
b) Apenas uma palavra está escrita incorretamente. 
c) Duas palavras estão escritas incorretamente. 
d) Três palavras estão escritas incorretamente. 

 

42. No primeiro ano do século XXI, ocorreram atentados terroristas 
contra os Estados Unidos. Naquela ocasião, o governo norte-
americano culpou o grupo terrorista Al-Qaeda por esses atos. A 
principal base e campos de treinamento desse grupo terrorista 
localizavam-se:  
a) No Iraque.    
b) No Afeganistão.    
c) No Irã.    
d) Na Líbia.    

 

43. Em março de 2011 um terremoto, seguido de um tsunami e um 
acidente nuclear devastou algumas cidades do nordeste do Japão, 
deixando toda a população japonesa aflita. Assim, acerca dos seus 
conhecimentos, assinale a alternativa em que as cidades foram 
diretamente atingidas pela catástrofe: 
a) Sendai e Osaka. 
b) Osaka e Fukushima. 
c) Tóquio e Osaka. 
d) Sendai e Fukushima. 
 

44. Qual é o capital que quando aplicado a 2% ao mês por 3 meses, 
gera a mesma quantia de juros que rende esse mesmo capital se 
aplicado a 1,5% ao ano durante 4 anos, sabendo que o juro obtido 
nas duas aplicações a juros simples é R$ 5.400,00? 
a) R$ 60.000,00. 
b) R$ 21.000,00. 
c) R$ 38.000,00. 
d) R$ 90.000,00. 

 

45. Quantos dias demorarão 16 máquinas para embalar 57.600 ovos 
de Páscoa, sabendo que 5.000 ovos iguais aos primeiros foram 
embalados por 20 máquinas em 5 dias? 
a) 68 dias. 
b) 36 dias. 
c) 72 dias. 
d) 48 dias. 

 

46. Qual é a soma dos múltiplos de 7, compreendidos entre 20 e 80? 
a) 547. 
b) 636. 
c) 724. 
d) 441. 
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47. Um barril contém suco até os     de sua capacidade faltando 

6.000 ℓ para enchê-lo. Sabendo que esse barril é retangular e 
mede 5 m de comprimento por 2 m de largura, qual é a sua 
altura? 
a) 6 m. 
b) 1,5 m. 
c) 2 m. 
d) 3 m. 

 

48. A diretoria de uma sociedade é composta por 12 pessoas. Quantas 
comissões de 5 pessoas podem ser formadas? 
a) 792. 
b) 848. 
c) 210. 
d) 640. 

 

49. Qual o volume de um cilindro que tem 5 cm de raio e 12 cm de 
altura? 
a) 60 cm³. 
b) 18,84 cm³. 
c) 314 cm³. 
d) 148 cm³. 

 

50. Qual é a fração cuja soma dos termos é 221 e que é igual a    ? 

a)   
      

b)   
      

c)   
      

d)   
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 




