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Leia o texto abaixo para responder às questões de 01 a 06.
Arte também é moda
Na "Enciclopédia da moda", de Georgina O´Hara
(Companhia das Letras, 304 págs. R$ 69,50), estão pintores,
poetas, compositores, escritores e até personagens que
influenciaram a moda no último século e meio. O trabalho cobre o
período que vai de 1840, quando o surgimento da máquina de
costura estabeleceu a base para a indústria de prêt-à-porter, até o
fim da década de 90. A edição, atualizada, inclui informações
sobre a moda no Brasil. Veja trechos de alguns verbetes: ANA
KARENINA. Heroína do romance de Tolstói, transformou-se em
termo usado para designar modelos de vestidos glamourosos,
românticos e adornados com pele. Em meados da década de 60,
o casaco conhecido como Ana Karenina tornou-se um estilo
popular. Era cortado em qualquer comprimento, tendo em volta do
pescoço um pequeno círculo de pele. ANNIE HALL. Estilo unissex
popularizado por Diane Keaton no filme "Noivo neurótico, noiva
nervosa", para o qual Ralph Lauren criou o figurino. A
personagem vestia-se com roupas largas, enormes camisas
masculinas e colete masculino risca-de-giz. Uma gravata e um
chapéu mole completavam o traje. Outras interpretações incluíam
misturar peças caras e de marcas famosas com roupas retrô de
segunda mão. BAKER, JOSEPHINE (1906-75). Artista americana
de teatro de revista. No início dos anos 20 viajou para Londres e
Paris, onde trabalhou no Folies-Bergère. Josephine fez a pele
negra entrar em moda e divulgou colares de contas, gargantilhas,
braceletes, tornozeleiras, luvas de cores fortes, franjas e roupas
coloridas. Costumava aparecer no palco nua ou usando apenas
um saiote de plumas. DOLLY VARDEN. Modelo de vestido que
começou a ser popular por volta de 1870, recebendo o nome em
homenagem à heroína do romance "Barnaby Rudge" (1841), do
escritor inglês Charles Dickens. A roupa incluía um vestido com
estampa de flores, um corpete justo, uma sobressaia com
armação lateral e anquinhas usadas por cima de uma saia de
outra cor. Um chapéu grande, caído, adornado com flores,
completava o traje.
(http://www2.uol.com.br/entrelivros/noticias/arte_tambem_e_moda
.html)
01. De acordo com o texto, arte e moda se igualam porque:
a) Faz-se arte com moda, mas esta não serve para nada além de
enfeitar.
b) Moda, além de compor o figurino, compõe também a parte
artística de um filme.
c) Arte e moda são segmentos da sétima arte.
d) Compara-se arte e moda devido às tendências dos estilistas os
quais se inspiram na vida dos artistas.
02. Em “Artista americana de teatro” o trecho em destaque
assinala:
a) Complemento nominal.
b) Adjunto adnominal.
c) Adjunto adverbial.
d) Complemento verbal.
03. No trecho “Costumava aparecer no palco nua ou usando
apenas um saiote de plumas” temos:
a) Orações coordenadas sindéticas aditivas.
b) Orações coordenadas sindéticas adversativas.
c) Orações coordenadas sindéticas alternativas.
d) Orações coordenadas sindéticas explicativas.
04. Na frase “Um chapéu grande, caído, adornado com flores,
completava o traje” toda a parte destacada assinala:
a) Adjetivos.
b) Vocativos.
c) Substantivos.
d) Complementos nominais.

05. São todas acentuadas pela mesma regra de “neurótico” em:
a) Fôssemos, retrátil, caráter, métrica.
b) Pântano, saída, andássemos, série.
c) Paralelepípedo, múmia, médium, cético.
d) Médico, clínica, quiséssemos, tônico.
06. O processo de formação da palavra sobressaia é:
a) Prefixação.
b) Aglutinação.
c) Justaposição.
d) Parassintética.
07. Assinale a alternativa em que a concordância nominal está
incorreta:
a) Esta sala é menos apertada que a outra.
b) Ivone conhece bastantes países.
c) É permitido somente a entrada de funcionários nesta ala.
d) Janaína ficou meio perturbada com o assalto.
08. Leia as frases abaixo:
I - A __________ nas águas agitadas deve ser feita
cautelosamente.
II - Hamilton arrematou duas peças de __________ no leilão.
III - A poesia trovadoresca é marcada pela relação entre
__________ e vassalo.
IV - A sua ___________ será feita no próximo semestre.
Assinale a alternativa cuja ortografia preenche corretamente as
lacunas.
a) Imersão, ourivessaria, suzerano, admissão.
b) Imersão, ourivesaria, suserano, admissão.
c) Imerção, ourivezaria, suserano, admição.
d) Imersão, ourivezaria, suzerano, admisão.
09. Em “Desejo que todos compareçam” temos:
a) Oração subordinada substantiva subjetiva.
b) Oração subordinada substantiva objetiva direta.
c) Oração subordinada substantiva objetiva indireta.
d) Oração subordinada substantiva apositiva.
10. O verbo em destaque na oração “Que todos compareçam”
está no:
a) Presente do indicativo.
b) Futuro do indicativo.
c) Imperativo afirmativo.
d) Presente do subjuntivo.
11. Assinale a alternativa em que há voz passiva reflexiva:
a) Armando machucou-se com a faca.
b) Célia comprou um quadro.
c) Precisa-se de professor de Italiano.
d) A casa foi comprada por um bancário.
12. Leia as frases abaixo.
I - Quando chegar _____ casa me ligue.
II - Na aula, referi-me _____ aluno.
III - Vítima e bandido ficaram cara ____ cara.
IV - Você assiste _____ novela das nove?
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:
a) a – àquele – a – à.
b) à – àquele – a – à.
c) à – aquele – à – a.
d) a – aquele – à – à.
13. Assinale a alternativa em que há somente hiatos:
a) Tia, faixa, rainha, saia.
b) Vicioso, seria, faisão, couro.
c) Duas, saída, enjoar, ciúmes.
d) Miado, bainha, série, saúde.
14. Assinale a alternativa em que a regência verbal está de
acordo com a norma culta:
a) Fui no mercado e comprei tudo para o café.
b) Prefiro o amor à guerra.
c) Raul simpatizou-se à idéia.
d) Todo estudante aspira um cargo melhor.
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15. Assinale a alternativa em que a palavra destacada indique
dífono:
a) A calha entupiu de novo.
b) Sua roupa está toda amassada.
c) Comprei um cinto novo para ir à festa.
d) A hóspede do quarto 305 pediu um táxi.
16. São todas paroxítonas em:
a) Invencível, revólver, palácio, lápis.
b) Portátil, minúcias, ilógico, milícias.
c) Pólen, crível, método, tórax.
d) Enjôo, júri, porém, lícito.

de Aplicação de medicação Intramuscular em “Z” ou “S” ou
Desvio.
a) Esta técnica é usada para evitar o refluxo da medicação,
prevenindo irritação subcutânea e manchas pelo gotejamento
da solução no trajeto da agulha.
b) É utilizada para administração de medicações que contenham
ferro em altas concentrações, como por exemplo, Noripurum.
c) A agulha utilizada é 25X 8 ou 25X 7, de 5 cm , calibre não
muito fino. O local de administração é no quadrante superior
externo.
d) Puxar a pele e o tecido subcutâneo para um lado (uns 2 cm) e
para baixo, com a mão não dominante, e manter assim até o
final da aplicação.

Conhecimentos Específicos
17. Botulismo, é uma doença constante na lista de Notificação
Compulsória. Assinale a alternativa Incorreta em relação á esta
doença.
a) Doença neuroparalítica grave, contagiosa, resultante da ação
de uma potente toxina produzida pela bactéria Clostridium
botulinum.
b) Há três formas de botulismo: botulismo alimentar, botulismo por
ferimentos e botulismo intestinal.
c) Embora o local de produção da toxina botulínica seja diferente
em cada uma delas, todas as formas caracterizam-se pelas
manifestações neurológicas e/ou gastrointestinais.
d) O C. botulinum é um bacilo gram-positivo, anaeróbio,
esporulado e sua forma vegetativa produz oito tipos de toxina
(A, B, C1, C2, D, E, F e G). As toxinas patogênicas para o
homem são as dos tipos A, B, E e F, sendo as mais
frequentes a A e a B.
18. Analise a afirmativa: “É uma enfermidade infecciosa aguda de
gravidade moderada que pode se manifestar de forma localizada
ou sistêmica. Com maior frequência assume a forma de uma
úlcera indolor no local de penetração do microorganismo,
acompanhada de aumento dos gânglios linfáticos regionais (tipo
ulceroganglionar). Quando não há úlcera primária, mas apenas
gânglios aumentados e dolorosos, caracteriza-se o tipo
ganglionar. Dependendo, normalmente, do modo de transmissão,
a doença pode assumir outras formas: tipo orofaríngeo (por
ingestão), tipo tifóidico (por inalação); tipo óculo ganglionar
(através do saco conjuntival). O tipo pleuropulmonar pode ocorrer
quando bactérias circulantes fixam-se em pulmões e espaços
pleurais e não se relaciona necessariamente com a via de
introdução do agente patógeno. A pneumonia é uma complicação
grave que pode aparecer em qualquer forma clínica e impõe
pronto diagnóstico e tratamento. A importância epidemiológica da
doença decorre da possibilidade de seu agente ser utilizado como
arma biológica”. Esta afirmativa é de uma doença de notificação
compulsória, assinale a alternativa que contenha o nome correto
da doença.
a) Botulismo.
b) Talassemia.
c) Tularemia.
d) Carbúnculo.
19. F.A.S, 32 anos, Técnica de enfermagem, registrou no
prontuário médico do cliente um curativo, e o mesmo não foi
realizado por ela naquele período, isto se classifica como sendo:
a) Falsidade ideológica.
b) Indisciplina.
c) Imperícia.
d) Nenhuma das alternativas citadas á cima.
20. A medicação Intra muscular, consiste na introdução de
medicamento no tecido muscular. Habitualmente são escolhidos
os músculos da nádega (músculo glúteo médio e quadrante
superior externo), da coxa (músculo vasto lateral, terço médio) e
deltóide. Na escolha do local para aplicação deve-se levar em
conta: massa muscular suficientemente grande para absorver o
medicamento, espessura do tecido adiposo, idade do paciente,
irritabilidade da droga, distância em relação a vasos e nervos
importantes. Assinale a alternativa Incorreta em relação á Técnica

21. Para que a criança tenha um bom desenvolvimento físico e
mental, é fundamental que se tenha boas condições de saúde nos
primeiros anos de vida. Mas infelizmente, existem algumas
doenças que acometem a maior parte da população, durante a
infância. Assinale a alternativa Correta em relação a
gastroenterocolite:
a) Geralmente as crianças apresentam quadro de coriza, febre (1
a 3 dias), falta de apetite e discreta prostração.
b) É a Inflamação do estômago e do intestino, causada por
toxinas bacterianas que contaminam os alimentos, mais
conhecida como intoxicação alimentar. Está associada a um
grupo de distúrbios cujos sintomas são: perda de apetite,
náuseas, vômitos, diarreia leve a intensa, cólicas e o
desconforto abdominal. Podendo adquiri-la por vírus ou
bactérias.
c) Espirros, tosse seca, dor de garganta, irritação dos olhos,
corrimento nasal, febre não muito alta.
d) Uma doença infecciosa, altamente contagiosa, causada por um
vírus. Sintomas: Cansaço, dor de cabeça, febre alta, erupção
cutânea que começa no tronco espalhando-se rapidamente
para o rosto, braços e pernas da criança.
22. Varicela é uma doença de caráter sazonal. Assinale a
alternativa que contenha relação com a palavra sazonal.
a) Sazonal, é uma característica da doença, que ocorre sempre
em uma determinada época do ano.
b) Sazonal é uma característica da doença, onde apresenta
sempre os mesmos sinais e sintomas.
c) Sazonal, é uma característica da doença, onde a evolução
ocorre sempre da mesma forma
d) Sazonal, é uma característica da doença onde o tratamento da
mesma é sempre igual.
23. Recém nascido prematuro ou pré-termo, merecem uma
atenção especial e adequada ás suas necessidades, já que
embora seja uma "versão pequena" de um bebê de termo o seu
processo de amadurecimento biológico ainda não está concluído.
Consideramos com sendo pré-termo, aquele bebê que nasceu de:
a) 40 semanas gestacionais.
b) 38 semanas gestacionais.
c) 39 semanas gestacionais.
d) 36 semanas gestacionais.
24. De acordo com a Sociedade Brasileira de Imunizações
(SBIm), a completa assistência ao recém-nascido pré-termo,
envolve a sua imunização, que já pode ser iniciada ainda na
unidade neonatal. Dependendo da rotina do hospital onde a
criança nasceu. Frente a vacinação de Recém-nascido pré-termo,
assinale a alternativa Incorreta.
a) BCG-ID, deverá ser aplicada em Recém-nascido com peso
maior ou igual a 2000g.
b) Hepatite B em Recém-nascido com menos de 33 semanas de
gestação e/ou com menos de 2000g de peso ao nascimento,
usar o esquema quatro doses (esquema 0,1,6,9 meses).
c) Poliomielite, utilizar somente vacina inativada (injetável) em
recém-nascidos internados na unidade neonatal.
d) Pneumocócica Conjugada, iniciar o mais precocemente
possível (aos dois meses). Respeitando a idade cronológica.
Três doses: aos dois, quatro e seis meses e um reforço, aos
15 meses.

2

25. No momento do nascimento o recém-nascido precisa de
alguns cuidados, que chamamos de recepção do R.N., que
consiste em pesar, medir, administrar nitrato de prata a 1% uma
gota em cada olho, e outras atividades de enfermagem, dentre
elas, é utilizado o Kanakion. Este serve para:
a) Para a prevenção de infecções oculares e principalmente
infecção gonocócica).
b) Prevenir hemorragia.
c) Prevenir Meningite
d) Prevenir Doenças Sexualmente Transmissíveis.
26. O tratamento com fototerapia, em recém-nascido é utilizado
para:
a) Prevenção de hemorragia em Recém-nascido com baixo peso
ao nascer.
b) Retirada da bilirrubina impregnada na pele do RN.
c) Prevenção de mega cólon em recém-nascido com problemas
Intestinais.
d) Nenhuma das alternativas citadas anteriormente.
27. É fácil demonstrar a presença de microorganismos no
ambiente, mas é extremamente difícil, definir o papel que eles
desempenham
no
aparecimento
das
Infecções
nos
Estabelecimentos Assistenciais à Saúde. Assinale a alternativa
que tenha relação com área semi-crítica, nos Estabelecimentos
Assistenciais á Saúde.
a) São áreas onde se encontram pacientes internados, mas cujo
risco de transmissão de infecção é menor do que nas áreas
críticas.
b) São áreas que oferecem maior risco de infecção devido ao
estado grave dos pacientes e aos procedimentos invasivos.
c) São áreas dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde não
ocupadas ou transitadas por pacientes.
d) São exemplos de Áreas Semi-críticas: Centro de Tratamento
de Queimados, Laboratório.
28. A higiene dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, é
alcançada mediante os procedimentos de descontaminação,
desinfecção e/ou limpeza. Assinale a alternativa que tenha
relação com desinfecção.
a) Tem a finalidade de eliminar total, ou parcialmente a carga
microbiana de superfícies, tornando-as aptas para o manuseio
seguro.
b) Tem a finalidade de destruir os microorganismos na forma
vegetativa, existentes em superfícies inertes, mediante
aplicação de agentes.
c) Tem a finalidade de remover a sujidade através de um
processo mecânico, diminuindo assim, a população
microbiana no ambiente dos Estabelecimentos Assistenciais
de Saúde.
d) Todas as alternativas citadas, acima.
29. Convulsão é a perda súbita da Consciência acompanhada de
contrações musculares bruscas e involuntárias. Assinale a
alternativa Incorreta, em relação à assistência que deve ser
prestada a vítima no momento da Convulsão.
a) Afastar objetos que possam causar lesões à vítima.
b) Proteger a cabeça da vítima com as mãos, roupas ou
travesseiro.
c) Lateralizar a cabeça da vítima, evitando que a saliva provoque
engasgo.
d) Levantar as pernas acima da altura do tórax.
30. Assinale a alternativa que contenha definição de Luxação.
a) Situação que ocorre quando uma articulação sai do lugar.
b) Descontinuidade óssea geralmente causada por um trauma.
c) Qualquer trauma acompanhado ou não de hematoma.
d) Fratura em galho verde.
31. Assinale a alternativa Incorreta em relação a Reanimação
Cárdio-pulmonar em adulto.
a) Posicionar as mãos dois dedos acima do apêndice xifóide.
b) Coloque as mãos uma ao lado da outra e utilize o peso do seu
corpo e faça compressões sobre o tórax da vítima.

c) A compressão deve ser forte, rápida e com profundidade de no
mínimo 5 cm a cada compressão.
d) Ao final de cada compressão, certifique-se de que houve o
retorno total do tórax.
32. A forma mais adequada para o acompanhamento do
crescimento de uma criança, nos serviços básicos de saúde, é o
registro periódico do peso no Gráfico Peso/Idade do Cartão da
Criança. Frente a esta afirmativa, assinale a alternativa Incorreta:
a) O Gráfico Peso/Idade do Cartão da Criança possui um eixo
vertical e um eixo horizontal.
b) O eixo vertical corresponde ao peso em quilogramas. Inicia-se
com 2 kg e aumenta de 1 em 1 kg.
c) O eixo horizontal corresponde ao peso em quilogramas. Iniciase com 2 kg e aumenta de 1 em 1 kg.
d) O Ministério da Saúde propõe no Cartão da Criança um gráfico
com quatro linhas, assim nominadas de cima para baixo: a
primeira linha superior, representa os valores do percentil 97
(que corresponde a +2 escores Z), a linha pontilhada
representa o percentil 10, a terceira linha representa o
percentil 3 (que corresponde a -2 escores Z) e a linha mais
inferior (em vermelho) corresponde ao percentil 0,1
(representa os valores abaixo de -3 escores Z).
33. O crescimento infantil envolve uma série de fatores
importantes que englobam o pré-natal, o parto e pós-parto
assistidos, a amamentação, a alimentação e nutrição adequada
na primeira infância e um excelente acompanhamento pediátrico
nos primeiros anos de vida. Em relação ao gráfico de
crescimento e desenvolvimento da criança, assinale a alternativa
Incorreta.
a) Na proposta do cartão da criança, os pesos entre os percentis
10 e 3 caracterizam uma situação de risco ou de alerta
nutricional.
b) Os pesos entre o percentil 3 e o percentil 0,1 representam peso
normal.
c) Os valores abaixo do percentil 0,1 representam peso muito
baixo para a idade.
d) Toda vez que a criança é pesada, esse peso é marcado com
um ponto no encontro da linha correspondente ao peso
observado (eixo vertical) e da linha correspondente à idade da
criança (eixo horizontal).
34. Quando o valor do percentil encontrado no gráfico for maior
que (P97), é necessário que a equipe de enfermagem faça
algumas orientações com exceção de:
a) Verificar a existência de erros alimentares, orientar a mãe para
uma alimentação mais adequada de acordo com as normas
para alimentação da criança sadia, com exceção de bebês
que estão em aleitamento materno exclusivo.
b) Orientar a mãe sobre vacinação, cuidados gerais, higiene e
estimulação de acordo com a idade da criança.
c) Verificar e estimular a atividade física regular, principalmente
crianças acima de 4 anos.
d) Parabenizar a mãe sobre o crescimento satisfatório da criança.
35. Os atos cirúrgicos são designados por termos formados, de
maneira geral, por prefixos ou palavras que apontam o órgão em
causa, e por sufixos que indicam o ato cirúrgico realizado. O
prefixo adeno é relativo à:
a) Relativo à glândula.
b) Relativo à bexiga.
c) Relativo à vesícula.
d) Relativo ao colo.
36. Em relação a terminologia cirúrgica, o prefixo oorfo está
relacionado à:
a) Relativo aos ovários.
b) Relativo aos testículos.
c) Relativo ao osso.
d) Relativo ao ouvido.
37. O sufixo cirúrgico scopia tem relação com:
a) Fixação de um órgão.
b) Alteração da forma de um órgão.
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c) Sutura.
d) Olhar no interior.
38. J.S.D, 40 anos, sexo feminino, internada para realização de
esofagectomia. Esta terminologia significa:
a) Remoção do esôfago.
b) Inspeção do esôfago.
c) Remoção do baço.
d) Inspeção do baço.
39. L.H.D, médico cirurgião do hospital, escreveu no mapa
cirúrgico da unidade, que a sala cirúrgica B deveria ser preparada
para o procedimento de Papilotomia. Assinale a alternativa que
tenha relação com este procedimento.
a) Abertura da papila duodenal.
b) Abertura do duodeno.
c) Abertura do brônquio.
d) Remoção do pâncreas.
40. Assinale a alternativa que define a terminologia Anastomose.
a) União entre estruturas tubulares, como alças intestinais ou
vasos.
b) Soldadura anormal de órgãos próximos, geralmente resultante
deinflamação; brida
c) Membrana fibrosa branca, resistente, que serve de envoltura
aos músculos; aponevrose; fáscia.
d) Qualquer estado mórbido agudo do ventre, que requer
intervenção cirúrgica imediata.

4

