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1. A sífilis é considerada uma doença: 
a) Pandêmica. 
b) Não transmissível. 
c) Epidêmica. 
d) Endêmica. 

 

2. Sinal ou sintoma que caracteriza o paciente tetânico: 
a) Riso sardônico. 
b) Dificuldades respiratórias. 
c) Letargia. 
d) Disfagia. 

 

3. Como prevemos a quantidade de roupas a ser usada no centro de 
saúde? 
a) Pelo número de funcionários da enfermagem. 
b) Pelo número de funcionários médicos. 
c) Pelo número de dependências. 
d) Pelo número de atendimentos. 

 

4. A hipoglicemia apresenta como sintomas, exceto: 
a) Nervosismo. 
b) Tremor. 
c) Cefaleia. 
d) Vômitos. 

 

5. Nutrição enteral é aquela que: 
a) Administrada por via epitelial. 
b) Administrada por via retal. 
c) Administrada por via venosa. 
d) Administrada por via naso-gastro-intestinal. 

 

6. A quem compete o planejamento, administração, organização e 
avaliação da assistência de enfermagem? 
a) Auxiliar de enfermagem. 
b) Técnico de enfermagem. 
c) Enfermeiro. 
d) Médico. 

 

7. O esquema de mobilização é um cuidado importante no período 
pós-anestésico, entre outras atividades realizadas na sala de 
recuperação. O seu principal objetivo é prevenir: 
a) Descompressão de áreas de atrito. 
b) Escaras. 
c) Atelectasia. 
d) Dor. 

 

8. As substâncias adjuvantes que são acrescentadas a algumas 
vacinas têm qual finalidade? 
a) Não deixar congelar. 
b) Preservar a vacina. 
c) Aumentar o poder imunológico. 
d) Estabilizar a vacina. 

 

9. Qual é a região do tubo digestivo que mais absorve água? 
a) O estômago. 
b) A boca. 
c) O intestino delgado. 
d) O intestino grosso. 

 

10. O PPD é um teste utilizado para detectar: 
a) Melanoma. 
b) Tuberculose. 
c) Doenças de chagas. 
d) Hanseníase. 

11. A ausculta cardíaca é realizada com o: 
a) Eletrocardiográfico. 
b) Balistocardiógrafo. 
c) Otoscópio. 
d) Estetoscópio. 

 

12. Criança diabética apresenta palidez e sudorese, nesse caso 
devemos emergencialmente: 
a) Massagear os pés. 
b) Administrar leite. 
c) Colocar compressas frias no abdômen. 
d) Aplicar insulina NPH. 

 

13. A vacina Sabin é aplicada via oral e imuniza contra: 
a) Difteria. 
b) Poliomielite. 
c) Sarampo. 
d) Tétano. 

 

14. É um sintoma classificado como subjetivo: 
a) Edema. 
b) Cianose. 
c) Dor. 
d) Febre. 

 

15. A cirurgia de debridamento de queimaduras é considerada em 
relação ao potencial de contaminação como sendo: 
a) Infectada. 
b) Potencialmente infectada. 
c) Potencialmente contaminada. 
d) Contaminada. 

 

16. A resistência ou a suscetibilidade à hanseníase é aferida pelo teste 
de: 
a) PPD. 
b) Mitsuda. 
c) Shick. 
d) Burnet. 

 

17. A administração de medicamentos, pelo trato respiratório, é 
conhecida como: 
a) Infusão. 
b) Inalação. 
c) Tópica. 
d) Injeção. 

 

18. O soro antitetânico deve ser administrado por via: 
a) Subcutânea. 
b) Intramuscular. 
c) Oral. 
d) Intravenosa. 

 

19. Por qual via adquirimos as gastroenterites e a poliomielite? 
a) Aparelho circulatório. 
b) Aparelho respiratório. 
c) Tubo digestivo. 
d) Genitais externos. 

 

20. Qual o intuito dos cuidados com a traqueostomia? 
a) Manter a cânula livre de secreções. 
b) Facilitar a alimentação. 
c) Controlar a drenagem de líquidos.  
d) Evitar a formação de coágulos. 
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21. Qual a função do compasso de Harpenden? 
a) Medir tensão ocular. 
b) Medir força muscular. 
c) Medir dobras cutâneas. 
d) Medir perímetro torácico. 

 

22. Esse tipo de curativo é absorvente e é comumente utilizado em 
feridas cirúrgicas. Ele permite a exposição da ferida ao ar, absorve 
o exsudato da ferida e o isola da pele saudável adjacente. Estamos 
falando de qual tipo de curativo? 
a) Curativo oclusivo. 
b) Curativo semioclusivo. 
c) Curativo compressivo. 
d) Sutura com fita adesiva estéril. 

 

23. A temperatura da incubadora deve ser mantida em: 
a) 25°C. 
b) 28°C. 
c) 32°C. 
d) 34°C. 

 

24. A direção do SUS no âmbito da União é exercida pelo seguinte 
órgão: 
a) Secretaria Federal de Saúde. 
b) Ministério da Saúde. 
c) Secretaria Estadual de Saúde. 
d) Secretaria Municipal de Saúde. 

 

25. A vacina dupla previne contra quais doenças? 
a) Difteria e tétano. 
b) Pólio e sarampo. 
c) Rubéola e tuberculose. 
d) Cólera e hanseníase. 

 

26. Como é classificada a água isenta de micro-organismos 
patogênicos? 
a) Potável. 
b) Destilada. 
c) Pura. 
d) Desinfetada. 

 

27. A ocorrência de hemorragia no pós-parto normalmente se dá em 
qual fase? 
a) Dentro da primeira hora. 
b) Após doze horas de delivramento. 
c) Após dois dias delivramento. 
d) Durante o delivramento. 

 

28. Não é uma das características do método anticoncepcional coito 
interrompido: 
a) Eficácia baixa. 
b) Diminui o prazer do casal. 
c) Favorece a ejaculação precoce. 
d) Protege contra algumas DST’s. 

 

29. Qual é o método adequado para obtenção de redução de 
fraturas? 
a) Imobilização. 
b) Flexão. 
c) Tração. 
d) Extensão. 

 
 
 

30. É atividade privativa do enfermeiro: 
a) Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente. 
b) Executar ações de tratamento simples. 
c) Prescrever a assistência de enfermagem. 
d) Participar da orientação e supervisão da equipe. 

 

31. A divisão silábica está incorreta em: 
a) De-ses-pe-rar. 
b) Se-xo-lo-gi-a. 
c) A-te-u. 
d) Sub-ro-gar. 

 

32. Assinale a alternativa incorreta quanto à ortografia: 
a) Aquele hábil rapaz encontrou o documento no arquivo. 
b) Preciso ir urgentemente comprar remédio para enxaqueca. 
c) Ela quer permissão para mudar de turma. 
d) A vigilância sanitária avisou que é importante retirar os 

pirezinhos de baixo dos vasos. 
 

33. Aponte a alternativa em que o significado da palavra não condiz 
com a mesma: 
a) Incipiente (iniciante). 
b) Senso (juízo). 
c) Conserto (reparo). 
d) Delação (expansão). 

 

34. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de 
acordo com a norma culta da língua: 
a) Retire o invólucro do extintor. 
b) Eu quero provas essas jaboticabas. 
c) Faça isso para mim, por obséquio. 
d) A baronesa irá participar do banquete. 

 

35. Indique a alternativa que só possui substantivos masculinos: 
a) Champanhe, guaraná, cal. 
b) Dó, eclipse, cal. 
c) Cal, guaraná, champanhe. 
d) Eclipse, guaraná, champanhe. 

 

36. Os plurais estão grafados de acordo com a norma culta em: 
a) Tecelões – corrimões – cidadões – anciãos. 
b) Tecelãos – corrimãos – cidadões – anciões. 
c) Tecelãos – corrimãos – cidadãos – anciões. 
d) Tecelões – corrimões – cidadãos – anciãos. 

 

37. Aponte a alternativa em que há termo grafado em desacordo com 
a norma culta: 
a) Depois de ter falado isso, você deve rezar umas dez ave-

marias. 
b) Ocorreram dois curtos-circuitos simultâneos. 
c) No Projeto Tamar, você verá vários peixes-boi. 
d) Nós veremos três curta-metragens em que ele atuou. 

 

38. Analise as afirmações abaixo: 
I. Deixei de atender aquele cliente porque ele chegou mais de 

quarenta minutos atrasado. 
II. Nós vamos sair daqui há duas horas. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 
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39. Analise as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta: 
I. Fomos à pé para a quadra da escola de samba. 

II. Estou à beira de um colapso nervoso. 
a) Apenas em I o acento indicador de crase foi utilizado de 

forma devida. 
b) Apenas em II o acento indicado de crase foi utilizado de 

forma devida. 
c) Em I e em II o acento indicador de crase foi utilizado de forma 

devida. 
d) Em I e em II o acento indicador de crase foi utilizado de forma 

indevida. 
 

40. Indique a alternativa incorreta acerca da concordância dos 
termos: 
a) Acredito que devem haver meios para resolver isso. 
b) Uma porção de alunos reclamou daquela professora. 
c) A secretária ou a faxineira será dispensada. 
d) Ela me disse que faz quatro dias que não toma banho. 

 

41. Acerca das Regiões brasileiras, assinale a alternativa que possui os 
Estados pertencentes à Região Sul: 
a) Mato Grosso do Sul – Santa Catarina – Paraná – Rio Grande 

do Sul. 
b) Paraná – Santa Catarina – Rio Grande do Sul. 
c) São Paulo – Paraná – Santa Catarina. 
d) Mato Grosso do Sul – Santa Catarina – Rio Grande do Sul. 

 

42.  Algumas nações do oeste europeu têm experiência, desde a 
década de 1940, na organização de blocos supranacionais. Desta 
forma, é incorreto afirmar que:  
a) Em 1952 foi fundada a Comunidade Europeia do Carvão e do 

Aço 
b) Em 1947, foi fundada a Comunidade Econômica Europeia.    
c) A Comunidade Econômica Europeia foi fundada em 1957, 

tendo como membros fundadores as seguintes nações: 
Alemanha Ocidental, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e 
Holanda.    

d) Em 1958, foi formada pela Bélgica, pela Finlândia e por 
Luxemburgo a União Econômica do Benelux.    
 

43. Analise a notícia abaixo: 
(...) 
O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de 
Petróleo do Estado de São Paulo (Sincopetro), José Alberto Paiva 
Gouveia, disse nesta quarta-feira (7), em entrevista ao SPTV, que 
não há previsão para normalizar o fornecimento de combustível 
na capital. Segundo Gouveia, não há no momento gasolina 
disponível no mercado paulista. 
O presidente disse ainda que o estoque de etanol deve terminar 
ainda nesta quarta, e o de diesel, na quinta (8). Segundo ele, 
postos da região da Marginal Tietê já apresentam falta de diesel. 
(...) 
Fonte: http://g1.globo.com, adaptado, 07/03/2012. 

A falta de combustível nos postos paulistas ocorreu devido: 
a) À greve dos funcionários nas refinarias de petróleo. 
b) Ao protesto dos caminhoneiros referente às restrições de 

tráfego nas Marginais. 
c) À defasagem salarial dos caminhoneiros. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
 
 
 
 
 

44. Quais os valores de m e n respectivamente para que o polinômio 
                 seja idêntico ao polinômio          
                  ? 
a) 3 e -1. 
b) 2 e -1. 
c) -2 e 3. 
d) 4 e -2. 

 

45. Se 60 operários trabalhando 12 horas por dia em 54 dias retiram 
45.000 m³ de um poço, em quantos dias 72 operários trabalhando 
8 horas por dia retiram 42.000 m³ de outro poço com dificuldade 
igual o primeiro? 
a) 49. 
b) 58. 
c) 63. 
d) 71. 

 

46. Quanto é a soma das idades de Roberto e seu filho Léo, sabendo 
que a idade de Roberto está para a de Léo assim como oito está 
para 3, e que a diferença entre elas é 20? 
a) 32. 
b) 44. 
c) 56. 
d) 29. 

 

47. Dados         e        calculando 
  

  
 , obtém-se: 

a) 
     

 
  

b)       

c) 
     

 
  

d)       
 

48. Apliquei a juros compostos R$ 3.000,00, à taxa de 5% ao mês. 
Qual o montante recebido após 2 anos? 
a) R$ 3.307,50. 
b) R$ 4.968,50. 
c) R$ 6.240,00. 
d) R$ 7.680,00. 

 

49. Os lados de um triângulo medem 4 cm, 7 cm e 9 cm. Sabendo que 

a razão de semelhança desse triângulo com outro triângulo é    , 

então o perímetro desse segundo triângulo é: 
a) 25. 
b) 72. 
c) 48. 
d) 60. 

 

50. Se o quadrado de um número positivo menos o quíntuplo dele é 
igual a 84, qual é esse número? 
a) 14. 
b) 12. 
c) 15. 
d) 13. 

 
 




http://g1.globo.com/sp/sao-paulo/cidade/sao-paulo.html
http://g1.globo.com/



