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PORTUGUÊS 
 
Leia o texto para responder as questões de 01 a 04: 
 

Vista cansada 
Otto Lara Resende 

 
Acho que foi o Hemingway quem disse que 

olhava cada coisa à sua volta como se a visse pela última 
vez. Pela última ou pela primeira vez? Pela primeira vez 
foi outro escritor quem disse. Essa ideia de olhar pela 
última vez tem algo de deprimente. Olhar de despedida, 
de quem não crê que a vida continua, não admira que o 
Hemingway tenha acabado como acabou. 

Se eu morrer, morre comigo um certo modo de 
ver, disse o poeta. Um poeta é só isto: um certo modo de 
ver. O diabo é que, de tanto ver, a gente banaliza o olhar. 
Vê não-vendo. Experimente ver pela primeira vez o que 
você vê todo dia, sem ver. Parece fácil, mas não é. O que 
nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta 
curiosidade. O campo visual da nossa rotina é como um 
vazio. 

Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma 
porta. Se alguém lhe perguntar o que é que você vê no 
seu caminho, você não sabe. De tanto ver, você não vê. 
Sei de um profissional que passou 32 anos a fio pelo 
mesmo hall do prédio do seu escritório. Lá estava 
sempre, pontualíssimo, o mesmo porteiro. Dava-lhe 
bom-dia e às vezes lhe passava um recado ou uma 
correspondência. Um dia o porteiro cometeu a 
descortesia de falecer. 

Como era ele? Sua cara? Sua voz? Como se 
vestia? Não fazia a mínima ideia. Em 32 anos, nunca o 
viu. Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um 
dia no seu lugar estivesse uma girafa, cumprindo o rito, 
pode ser também que ninguém desse por sua ausência. 
O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Mas há 
sempre o que ver. Gente, coisas, bichos. E vemos? Não, 
não vemos. 

Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem 
olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O 
poeta é capaz de ver pela primeira vez o que, de fato, 
ninguém vê. Há pai que nunca viu o próprio filho. 
Marido que nunca viu a própria mulher, isso existe às 
pampas. Nossos olhos se gastam no dia-a-dia, opacos. É 
por aí que se instala no coração o monstro da 
indiferença. 

Texto publicado no jornal “Folha de S. Paulo”, edição de 23 de 
fevereiro de 1992. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 

Não podemos inferir sobre o texto lido: 
 
A) Por termos a rotina de vermos todos os dias as 

mesmas coisas, já as olhamos sem prestarmos muita 
atenção; 

B) O narrador diz que tanto o poeta como a criança tem 
mais sensibilidade em ver que os homens; 

C) A indiferença é causada pelo fato de não prestarmos 
atenção no que vemos, de não enxergarmos as 
pessoas importantes na nossa vida; 

D) De tanto vermos as coisas, elas ficam registradas em 
nossa memória; 

E) Ver sem vê significa ver sem enxergar, sem prestar 
atenção no que vemos. 

 

QUESTÃO 02 

O gênero textual a qual pertence o texto lido é: 
 
A) Poema narrativo; 
B) Dissertativo; 
C) Crônica; 
D) Apólogo; 
E) Reportagem. 
 

QUESTÃO 03 

Marque a opção em que a palavra grifada das frases do 
texto possui maior número de letras que fonemas: 
 
A) “ Pela última ou pela primeira vez?”; 
B) “Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta.”; 
C) “Olhar de despedida, ...”; 
D) “Há pai que nunca viu o próprio filho.”; 
E) “O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem.”. 
 

QUESTÃO 04 

Em: “Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, 
disse o poeta” Analise as proposições: 
 
I. A palavra poeta exerce função sintática de sujeito; 
II. A primeira oração é subordinada adverbial 

condicional; 
III. O verbo dizer é transitivo direto e o objeto direto é a 

palavra poeta; 
IV. Comigo é classificado morfologicamente como 

pronome pessoal do caso oblíquo. 
 
Marque a opção correta: 
 
A) São verdadeiras, apenas as proposições  I, II e IV; 
B) São verdadeiras, apenas as proposições II, III e IV; 
C) São verdadeiras, apenas as proposições I e IV; 
D) Todas são verdadeiras; 
E) São verdadeiras, apenas as proposições  II e III 

somente. 
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QUESTÃO 05 

Marque a opção em que o sinal indicativo de crase é 
facultativo: 
 
A) “Marido que nunca viu a própria mulher, isso existe 

às pampas.”; 
B) Entreguei os convites à Maria; 
C) “Dava-lhe bom-dia e às vezes lhe passava um recado 

ou uma correspondência.”; 
D) Voltei à casa de meus pais após muitos anos de 

ausência; 
E) A Gramática à qual nos referimos é muito boa. 
 

QUESTÃO 06 

Do texto abaixo, foram retirados alguns elementos 
coesivos, leia- o e marque a opção que completa 
corretamente os espaços, respectivamente esses 
elementos devem ter valores semânticos de oposição, 
alternância, conclusão e oposição: 
 
“Não sei mais escrever, perdi o jeito. -------------  já vi 
muita coisa no mundo. Uma delas, e não das menos 
dolorosas, é ter visto bocas se abrirem para dizer --------
--- talvez apenas balbuciar, e simplesmente não 
conseguirem. ------------ eu quereria às vezes dizer o que 
elas não puderam falar. Não sei mais escrever, porém o 
fato literário tornou-se aos poucos tão desimportante 
para mim que não saber escrever talvez seja exatamente 
o que me salvará da literatura. 
O que é que se tornou importante para mim? --------------
-----, o que quer que seja, é através da literatura que 
poderá talvez se manifestar.” 
“Até hoje eu por assim dizer não sabia que se pode não 
escrever. Gradualmente, gradualmente até que de 
repente a descoberta tímida: quem sabe, também eu já 
poderia não escrever. Como é infinitamente mais 
ambicioso. É quase inalcançável”. 

Clarice Lispector 

 
A) Quando;  ou;  Portanto; por conseguinte; 
B) Mas; ou; Então; No entanto; 
C) Logo; e; Então; Entretanto; 
D) Mas; e; Portanto; Logo; 
E) Quando; ou; No entanto; Entretanto. 
 

QUESTÃO 07 

Assinale a opção em que há erro na indicação do 
processo de formação da palavra destacada:  
 
A) Devemos crer em um amanhã  melhor para nós e 

nossos filhos. (derivação imprópria); 
B) Ele foi ferido por um objeto pontiagudo não 

identificado. (composição por justaposição); 
C) Podemos reutilizar alguns materiais para ajudar na 

sustentabilidade do planeta. (derivação prefixal); 
D) Consumir é importante, mas devemos evitar o 

consumismo exagerado. ( derivação sufixal); 
E) Infelizmente, apesar de sermos iguais, muitos se 

consideram melhores. (derivação prefixal e sufixal). 
 
 

QUESTÃO 08 

Assinale a opção em que não há erro quanto à 
concordância: 
 
A) Fazem meses que não sei notícias da minha família; 
B) Minhas férias é sempre um período de descanso; 
C) Aceita-se candidatos com qualquer perfil 

profissional; 
D) O almoço será servido meio-dia e meia; 
E) É proibido a entrada de animais no clube. 
 

QUESTÃO 09 

Marque o item em que não há erro quanto à pontuação: 
 
A) “Quando comecei a escrever, que desejava eu atingir? 

Queria escrever alguma coisa que fosse tranquila e 
sem modas, alguma coisa, como a lembrança de um 
alto monumento que parece mais alto porque é 
lembrança. Mas queria de passagem, ter realmente 
tocado, no monumento. Sinceramente não sei o que 
simbolizava para mim a palavra monumento. E 
terminei escrevendo coisas inteiramente diferentes”; 

B) “Quando comecei a escrever que desejava eu atingir? 
Queria escrever alguma coisa, que fosse tranquila e 
sem modas, alguma coisa como, a lembrança de um 
alto monumento que parece mais alto porque é 
lembrança. Mas queria, de passagem, ter realmente 
tocado no monumento. Sinceramente não sei, o que 
simbolizava para mim a palavra monumento. E 
terminei escrevendo coisas, inteiramente diferentes”; 

C) “Quando comecei a escrever, que desejava eu atingir? 
Queria escrever alguma coisa, que fosse tranquila e 
sem modas, alguma coisa como a lembrança, de um 
alto monumento, que parece mais alto porque é 
lembrança. Mas queria de passagem, ter realmente 
tocado ,no monumento. Sinceramente não sei o que 
simbolizava para mim a palavra monumento. E 
terminei escrevendo coisas inteiramente diferentes”; 

D) “Quando comecei a escrever, que desejava eu atingir. 
Queria escrever, alguma coisa que fosse tranquila e 
sem modas, alguma coisa como a lembrança de um 
alto monumento que parece mais alto porque é 
lembrança. Mas queria de passagem ter realmente 
tocado no monumento. Sinceramente não sei, o que 
simbolizava para mim a palavra monumento. E 
terminei, escrevendo coisas inteiramente diferentes”; 

E) “Quando comecei a escrever, que desejava eu atingir? 
Queria escrever alguma coisa que fosse tranquila e 
sem modas, alguma coisa como a lembrança de um 
alto monumento que parece mais alto porque é 
lembrança. Mas queria, de passagem, ter realmente 
tocado no monumento. Sinceramente não sei o que 
simbolizava para mim a palavra monumento. E 
terminei escrevendo coisas inteiramente diferentes”. 
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QUESTÃO 10 

Não ocorre erro de regência em: 
 
A) Pagaram todos os funcionários no dia certo; 
B) A cidade abandonada lembrava um cemitério; 
C) A empresa fornecia o produto que todos precisavam; 
D) Fazemos entrega  à domicílio; 
E) Prefiro mais viver sozinho do que mal acompanhado. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 11 

O número que completa a série 8, 24, 40, 48, 64, 120, ___ 
é: 
 
A) 135; 
B) 136; 
C) 137; 
D) 138; 
E) 139. 

QUESTÃO 12 

Analise as proposições abaixo: 
 
I. m: “1.545.858 é um número divisível por 6 e 13 é um 

número primo”; 
II. n: “A maior parte do planeta terra é constituída por 

água e a maior parte da água existente no planeta 
terra é potável”; 

III. p: “No Estado do Ceará existem 181 municípios e o 
que apresenta maior população é Fortaleza. 

 
Os valores lógicos das proposições m, n e p são, 
respectivamente: 
 
A) V, F, F; 
B) V, V, V; 
C) F, F, F; 
D) F, F, V; 
E) V, V, F.  
 

QUESTÃO 13 

Na eleição para escolha do Conselho de Representantes 
de Classe de um colégio 13 (treze) candidatos se 
inscreveram para concorrer. Cada aluno deste colégio 
poderia votar em três candidatos, sendo um Presidente, 
um Tesoureiro e um Secretário. De quantas maneiras 
diferentes os 13 candidatos podem ser agrupados nos 
três cargos? 
 
A) 2.028; 
B) 1.331; 
C) 1.728; 
D) 2.197; 
E) 1.716. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 14 

O eleitorado do município de Sucupira cresceu 32% 
entre os anos de 2008 e 2010. De 2010 a 2012 houve 
uma redução de 19% no eleitorado. Comparando o 
eleitorado de 2012 com o de 2008, podemos dizer que 
houve: 
 
A) Crescimento de 13%; 
B) Não há informações suficientes para responder; 
C) Crescimento de 6,92%; 
D) Redução de 13%; 
E) Redução de 6,92%. 
 

QUESTÃO 15 

Na disputadíssima eleição para prefeito de Sucupira, 
além do Odorico Paraguaçu, também concorreram Zeca 
Diabo, Dirceu Borboleta, Nezinho do Jegue e Dirce 
Cajazeira. Sem nenhum esclarecimento sobre o processo 
eleitoral, alguns eleitores votaram em mais de um 
candidato ao mesmo tempo, tendo sido detectadas as 
seguintes situações: Todos os eleitores de Odorico 
Paraguaçu também votaram em Zeca Diabo, mas 
nenhum eleitor de Zeca Diabo votou em Dirceu 
Borboleta. Todos os eleitores de Nezinho do Jegue 
também votaram em Dirce, e alguns eleitores de Dirce 
também votaram em Dirceu Borboleta. Como nenhum 
eleitor de Dirce votou em Zeca Diabo, e como nenhum 
eleitor de Nezinho do Jegue votou em Dirceu Borboleta, 
então: 
 
A) Pelo menos um eleitor de Nezinho do Jegue é eleitor 

de Zeca Diabo; 
B) Pelo menos um eleitor de Odorico Paraguaçu é eleitor 

de Dirceu Borboleta; 
C) Nenhum eleitor de Nezinho do Jegue é eleitor de 

Odorico Paraguaçu; 
D) Todos os eleitores de Dirce Cajazeira são eleitores de 

Odorico Paraguaçu; 
E) Todos os eleitores de Dirce Cajazeira são eleitores de 

Nezinho do Jegue. 
 

Anotações 
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ATUALIDADES 
 

QUESTÃO 16 

Sobre a Ação Penal 470 – Mensalão, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 

A) O Ministério Público Federal tomou conhecimento 
dos crimes quando foi divulgada na imprensa, em 
Maio de 2005,  filmagem em que o chefe do 
Departamento de Contratação e Administração de 
Material da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, Maurício Marinho, negociava propina com 
empresários interessados em participar de uma 
licitação dos Correios; 

B) Coube, entretanto, ao Deputado Federal Roberto 
Jefferson (PTB) revelar a existência de esquema de 
corrupção que envolvia a compra de votos de 
parlamentares no Congresso Nacional; 

C) Em Março de 2006, o então procurador-geral da 
República, Antônio Fernando Souza, denuncia 40 
pessoas ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelos 
crimes de formação de quadrilha, corrupção ativa, 
corrupção passiva, lavagem de dinheiro e peculato; 

D) A Ação Penal 470 – Mensalão tem como Relator o 
Ministro Joaquim Barbosa e como Revisor o Ministro 
Ricardo Lewandowiski; 

E) Dentre os crimes em julgamento na Ação Penal 470 
está o Peculato, definido como oferecer ou prometer 
vantagem indevida a servidor publico para fazer com 
que ele altere ou retarde um ato normal de seu cargo. 

 

QUESTÃO 17 

Veja o texto abaixo extraído da Wikipédia: 
 

“Os Jogos Paraolímpicos ou Paralímpicos são o maior 
evento esportivo mundial envolvendo pessoas com 
deficiência. Incluem atletas com deficiências físicas (de 
mobilidade, amputações, cegueira ou paralisia cerebral), 
além de deficientes mentais. Realizados pela primeira 
vez em 1960 em Roma, Itália, têm sua origem em Stoke 
Mandeville, na Inglaterra, onde ocorreram as primeiras 
competições esportivas para deficientes físicos, como 
forma de reabilitar militares atingidos na Segunda 
Guerra Mundial”. 
 

Sobre a participação do Brasil nas Paraolimpíadas, é 
CORRETO afirmar: 
 

A) Em 2012, em Londres, o Brasil foi o terceiro colocado, 
com 43 medalhas, sendo 21 de ouro, 14 de prata e 8 
de bronze; 

B) O nadador brasileiro Daniel Dias conquistou seis 
medalhas de ouro nas piscinas londrinas; 

C) O atleta brasileiro Tito Sena também foi destaque em 
Londres ao conquistar a medalha de ouro em esgrima 
em cadeira de rodas; 

D) Em 2008, em Barcelona, o Brasil ficou em 9 colocado 
na classificação geral; 

E) Outra modalidade em que o Brasil também se 
destacou nos jogos paraolímpicos de Londres, ao 
conquistar medalha de bronze, foi o futebol para 
cegos. 

QUESTÃO 18 

Sobre a crise econômica enfrentada pelos países da zona 
do euro, é CORRETO afirmar: 
 
A) A indisciplina fiscal e o descontrole das contas 

públicas em países da zona do euro, em particular na 
Grécia, arrastaram o bloco para uma crise financeira 
sem precedentes; 

B) Após a revelação de que os gregos maquiavam seu 
nível de endividamento, títulos soberanos de diversos 
países da zona do euro foram rebaixados pelas 
agências de risco, e a moeda comum caiu ao nível 
mais baixo em quatro anos; 

C) Para tirar a Grécia do buraco, União Europeia e FMI 
impõe um duro e impopular plano de austeridade, a 
que condicionam o socorro financeiro; 

D) Eliminar da zona do euro economias em recessão - 
mas de grande importância, como a Itália - resultaria 
em conflitos diplomáticos incalculáveis naquela 
região; 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 19 

Analise as afirmativas abaixo relacionadas à questão do 
aquecimento global: 
 
I. As emissões dos gases que provocam o efeito estufa 

aumentam quando as economias se expandem, mas 
não caem tão rapidamente quando chega a recessão; 

II. O declínio econômico (...) não leva a uma queda tão 
grande nas emissões se comparado à quantidade que 
o crescimento econômico provoca no aumento das 
emissões; 

III. A diferença pode ser explicada pela infraestrutura 
que surge durante épocas de crescimento econômico 
— novas casas, estradas ou fábricas — e que 
continua em uso durante a recessão. 

 
Estão CORRETAS as afirmações: 
 
A) I e II, apenas; 
B) I e III, apenas; 
C) I, II e III; 
D) II e III, apenas; 
E) Todas as afirmações estão incorretas. 
 

Anotações 
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QUESTÃO 20 

Sobre a construção de uma Refinaria de Petróleo no 
Ceará, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) O terreno onde será construída a refinaria Premium 

II está situado nas cidades de Trairi e Paraipaba, 
litoral do Estado; 

B) O lançamento da pedra fundamental do investimento 
ainda foi feito pelo então presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT); 

C) A previsão de entrada em operação era para 2017, 
com capacidade para processar 300 mil barris de 
petróleo por dia, produzindo diesel, gás de cozinha, 
querosene de aviação, nafta petroquímica e coque; 

D) Existe um impasse entre índios Anacés e o Governo 
do Estado sobre a desapropriação de terras, o que 
pode atrasar o andamento da obra. Com o conflito, o 
estado corre o risco de perder os investimentos da 
Petrobras para a construção da refinaria, avaliada em 
R$ 10 bilhões; 

E) A Petrobras iniciou, recentemente, negociação com o 
grupo GS Caltex, da Coreia do Sul, sobre a 
possibilidade de parceria para a construção da 
refinaria Premium II, no Ceará. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 

A corrente circulatória produz uma dilatação pequena e 
sensível das artérias. A essa dilatação, ao aferir os sinais 
vitais, dá-se o nome de: 
 
A) Taquisfigimia; 
B) Pressão arterial sistólica; 
C) Bradicardia; 
D) Pulso; 
E) Pressão arterial diastólica. 
 

QUESTÃO 22 

Para se estudar o corpo humano, são realizadas divisões 
das partes anatômicas humanas em planos. As porções 
direita e esquerda e as porções ventral e dorsal do corpo 
são visualizadas, respectivamente, pelos cortes: 
 
A) Coronal e transversal; 
B) Sagital e coronal; 
C) Coronal e sagital; 
D) Sagital e transversal; 
E) Nenhuma das Respostas Anteriores. 
 

QUESTÃO 23 

O Plano de Atenção da Hipertensão Arterial recomenda, 
para aferir a pressão arterial, posicionar a campânula do 
estetoscópio na fossa antecubital sobre a artéria: 
 
A) Braquial; 
B) Poplítea; 
C) Temporal; 
D) Radial; 
E) Ulnar. 

QUESTÃO 24 

Em um paciente raquítico, a aplicação de uma 
medicação por via subcutânea deve ser feita: 
 
A) Mantendo a pele comprimida por 30 segundos antes 

da administração do medicamento; 
B) Distendendo a pele em um ângulo de 30º; 
C) Levantando e segurando a pele, administrando o 

medicamento numa posição paralela; 
D) Introduzindo a agulha com rapidez e firmeza, a um 

ângulo de 60º; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.. 
 

QUESTÃO 25 

A via respiratória é um tipo de via em que os fármacos 
gasosos e voláteis podem ser inalados e absorvidos 
através da mucosa bronco-pulmonar. Sobre essa via é 
incorreto afirmar que: 
 
A) É uma vantagem desta via a ausência de perda 

hepática de primeira passagem; 
B) É uma desvantagem os traumatismos das cordas 

vocais, no caso da entubação endotraqueal; 
C) É uma desvantagem a absorção quase que 

instantânea para o sangue; 
D) É uma vantagem a aplicação local do fármaco no 

ponto de ação desejado, no caso das doenças 
pulmonares; 

E) É uma desvantagem os reflexos desencadeados por 
substâncias irritantes, geralmente quando essas 
substâncias são usadas em forma concentrada. 

 

QUESTÃO 26 

O objetivo da adição de heparina ao líquido dialisador é: 
 
A) Acelerar a absorção de albumina; 
B) Diminuir o fluxo venoso; 
C) Aumentar o fluxo venoso; 
D) Aumentar a permeabilidade capilar; 
E) Impedir a oclusão do cateter. 
 

QUESTÃO 27 

Quando se submete um paciente a uma cirurgia sob 
anestesia geral, mesmo que seja extratorácica, a função 
pulmonar sofre algum impacto. NÃO podemos citar 
como exemplos de fatores de risco que podem levar a 
complicações na função pulmonar: 
 
A) Local da incisão, dispneia grave, tabagismo, 

obesidade; 
B) Tabagismo, obesidade, valores anormais de gases 

sanguíneos, hipercapnia; 
C) Local da incisão, dispneia grave, tempo prolongado 

de anestesia, valores anormais de gases sanguíneos; 
D) Local da incisão, dispneia grave, tempo curto de 

anestesia, valores anormais de gases sanguíneos; 
E) Dispneia grave, hipercapnia, valores anormais de 

gases sanguíneos, idade avançada associada à doença 
cardiopulmonar de longa data. 
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QUESTÃO 28 

Para conhecermos a Data Provável do Parto (DPP) 
precisamos saber a Data da Última Menstruação (DUM). 
O cálculo para o parto pode ser realizado pelo 
calendário, gestograma ou pela Regra de Nagele. 
Utilizando esta regra, qual a DPP de uma gestante que 
teve sua DUM dia 17/12/1981? 
 
A) 25/10/1981; 
B) 24/09/1981; 
C) 24/10/1982; 
D) 25/09/1982; 
E) 24/09/1982. 
 

QUESTÃO 29 

A gestante, no curso de uma gestação normal, durante 
as consultas mensais deverá ser submetida às seguintes 
rotinas, exceto: 
 
A) Indagação sobre a percepção dos movimentos fetais; 
B) Exames de urina e de hemoglobinas; 
C) Registro do peso e da pressão arterial; 
D) Anamnese sobre os sintomas atuais; 
E) Exame abdominal para percepção da apresentação 

fetal, a partir da 30ª semana. 
 

QUESTÃO 30 

O desenvolvimento de estratégias para redução da 
mortalidade e as repercussões do câncer do colo do 
útero e do câncer de mama são a fundamentação do 
programa Viva Mulher, do Ministério da Saúde. Marque 
a opção correta: 
 
A) A principal estratégia utilizada para detecção precoce 

do câncer do colo do útero é a realização de exames 
ecográficos e da colposcopia em mulheres com 
sintomas da doença; 

B) Após os 40 anos, a mulher deve realizar o exame de 
Papanicolau com periodicidade preconizada de 5 
anos; 

C) O câncer do colo do útero é o câncer mais comum 
entre as mulheres e, mesmo com o diagnóstico 
precoce, são baixas as perspectivas de cura; 

D) A prevenção primária do câncer do colo do útero 
pode ser realizada por meio do uso de preservativos 
durante a relação sexual, visando, principalmente, 
evitar o contágio com o HPV (vírus do papiloma 
humano); 

E) A mamografia, um exame radiológico importante no 
tratamento do câncer de mama, é utilizada para 
tratar lesões existentes e combater o tumor. 

 

QUESTÃO 31 

Em relação ao desenvolvimento da criança normal, é 
correto afirmar que: 
 
A) 7 meses, senta-se sem ajuda; 
B) 3 meses, senta-se sozinha; 
C) 10 meses, fala; 
D) 6 meses, fica em pé sozinha; 
E) 8 meses, anda sozinha. 

QUESTÃO 32 

Os Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem 
impõem as seguintes penalidades: 
 
A) Advertência verbal; multa; censura; suspensão do 

exercício profissional; cassação do direito ao 
exercício profissional; 

B) Multa; advertência verbal; suspensão do exercício 
profissional; privativa de liberdade; perda de bens e 
valores; 

C) Censura; multa; cassação do direito ao exercício 
profissional; privativa de liberdade; perda de bens e 
valores; 

D) Censura; multa; suspensão do exercício profissional; 
privativa de liberdade; cassação do direito ao 
exercício profissional; 

E) Advertência verbal; censura; suspensão do exercício 
profissional; privativa de liberdade; cassação do 
direito ao exercício profissional. 

 

QUESTÃO 33 

É proibido ao profissional de Enfermagem: 
 
A) Prestar adequadas informações ao cliente e à família 

a respeito da assistência de Enfermagem, possíveis 
benefícios, riscos e consequências que possam 
ocorrer; 

B) Recusar-se a executar atividades que não sejam de 
sua competência legal; 

C) Executar a assistência de Enfermagem sem o 
consentimento do cliente ou seu representante legal, 
exceto em iminente risco de vida; 

D) Colocar seus serviços profissionais à disposição da 
comunidade em casos de emergência, epidemia ou 
catástrofe, sem pleitear vantagens pessoais; 

E) Interromper a pesquisa na presença de qualquer 
perigo à vida e à integridade da pessoa humana. 

 

QUESTÃO 34 

É correto afirmar que a vacina contra Hepatite B deve 
ser conservada: 
 
A) Em freezer (-30º), que manterá a sua potência por 24 

meses; 
B) Em geladeira, sendo que deve ser aplicada até 8 horas 

após a diluição; 
C) À -20º, sendo descongelada 2 horas antes do uso; 
D) Entre +2º e + 8º, sendo que o congelamento provoca 

sua inativação; 
E) A + 2º, sendo o congelamento indicado na 

conservação por 3 meses. 
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QUESTÃO 35 

A transmissão da tuberculose dá-se através de: 
 
A) Contato indireto com utensílios domésticos utilizados 

pelo paciente; 
B) Contato direto com o paciente em qualquer fase da 

doença; 
C) Convivência prolongada com indivíduo tuberculoso; 
D) Ingestão de água e alimentos contaminados por 

secreção; 
E) Gotículas de Flügge de paciente bacilífero positivo. 
 

QUESTÃO 36 

A alternativa que contem somente Doenças 
Sexualmente Transmissíveis é: 
 
A) AIDS, sífilis e hanseníase; 
B) Sífilis, gonorreia e cancro mole; 
C) Sífilis, blenorragia e tuberculose; 
D) Sarampo, AIDS e sífilis; 
E) Sífilis, blenorragia e sarampo. 
 

QUESTÃO 37 

É sabido que os roedores são transmissores de doenças. 
Podemos citar como sendo um delas: 
 
A) Tétano; 
B) Leptospirose; 
C) Malária; 
D) Hepatite; 
E) Meningite. 
 

QUESTÃO 38 

O isolamento a que deve permanecer o paciente 
portador de meningite meningocócica é o isolamento do 
tipo: 
 
A) Total; 
B) Respiratório; 
C) Contato; 
D) Protetor; 
E) Digestivo. 
 

QUESTÃO 39 

O agente etiológico do Cancro mole, afecção 
exclusivamente de transmissão sexual, é denominado: 
 
A) Trichomonas vaginalis; 
B) Cândida albicans; 
C) Haemophilius ducreyi; 
D) Gardnerella vaginalis; 
E) Treponema pailidum. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 40 

A transmissão da cólera se dá através da: 
 

A) Água, alimentos contaminados e fezes dos portadores 
da doença; 

B) Urina de rato, água e fezes de portadores da doença; 
C) Urina de rato, fezes de portadores da doença e 

alimentos contaminados; 
D) Água, urina de rato e alimentos contaminados; 
E) Picada de insetos do gênero Anopheles. 
 

QUESTÃO 41 

Para ser realizada de maneira satisfatória, a 
esterilização por estufa deve atingir, em graus Celsius, a 
temperatura: 
 

A) 100 a 110; 
B) 140 a 160; 
C) 120 a 160; 
D) 150 a 180; 
E) 90 a 120. 
 

QUESTÃO 42 

As vacinas compostas por bactérias ou vírus atenuados 
estão contraindicadas em pessoas com, exceto: 
 

A) Tratamento com terapêuticas imunodepressoras 
(quimioterapia antineoplásica, radioterapia etc.); 

B) Tratamento com corticosteroides em esquemas 
imunodepressores; 

C) Imunodeficiência congênita ou adquirida; 
D) Doença neurológica estável (síndrome convulsiva 

controlada) ou progressiva, com sequela presente; 
E) Neoplasia maligna. 
 

QUESTÃO 43 

A desinfecção que deve ser realizada na unidade quando 
o paciente recebe alta é denominada: 
 

A) Geral da unidade; 
B) Asséptica; 
C) Diária da unidade; 
D) Terminal; 
E) Pré-admissional. 
 

QUESTÃO 44 

Na área de saúde mental, o profissional de enfermagem, 
ao exercer suas atividades, deve: 
 

A) Ser capaz de prestar cuidados diretos e estabelecer 
uma comunicação interpessoal entre o profissional e 
o paciente; 

B) Fugir das suas responsabilidades, já que o cuidado 
cabe exclusivamente ao profissional médico; 

C) Manter-se arredio aos pacientes, pois sempre há 
riscos de agressão; 

D) Manter-se distraído, afastado e distante das pessoas 
de que cuida; 

E) Agir com lentidão, pois qualquer atitude que possa 
indicar rispidez pode levar a pessoa portadora de 
doença mental a responder com agressividade. 
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QUESTÃO 45 

O profissional da equipe de enfermagem, ao ouvir um 
paciente dizer que sente que algo ameaça sua vida, alega 
estar ansioso e com medo, deve: 
 
A) Ouvi-lo, na tentativa de ajudá-lo a compreender o que 

está acontecendo, sem juízo de valor, e auxiliá-lo a 
encontrar possibilidades de enfrentar esta vivência; 

B) Aceitar suas ideias e aconselhá-lo a deitar-se e sair do 
ambiente que tem muitas pessoas; 

C) Fazê-lo tomar um sedativo; 
D) Chamar a família para acalmar o paciente, pois esta 

função não cabe à equipe de enfermagem; 
E) Levá-lo para conversar com o diretor do hospital. 
 

QUESTÃO 46 

Os usuários de insulina podem ter como complicações: 
 
A) Edema insulínico; 
B) Somente A e D estão corretas; 
C) Dor no local da aplicação; 
D) Lipodistrofia insulínica; 
E) Todas estão corretas. 
 

QUESTÃO 47 

Analise as seguintes assertivas sobre posições para 
exames e procedimentos: 
 
I. Decúbito ventral: adequada em exames de tórax 

anterior, abdome e extremidades; 
II. Posição de Sims: utilizada em exame retal, lavagem 

intestinal e clister; 
III. Decúbito dorsal: utilizada em exames nas regiões 

cervical, torácica posterior, lombar e glútea; 
IV. Posição de Fowler: indicada para exame de cabeça, 

olhos, ouvidos, nariz, garganta, pescoço e tórax; 
V. Posição Litotômica: usada para exames do períneo, 

da vagina, do colo uterino e da bexiga. 
 
Marque a opção correta: 
 
A) Somente I e II estão corretas; 
B) Somente II, III e IV estão corretas; 
C) Somente I, II e III estão corretas; 
D) Somente II, IV e V estão corretas; 
E) Somente I, III e V estão corretas. 
 

QUESTÃO 48 

O ureter é um tubo que faz parte das vias urinárias e 
termina na: 
 
A) Bexiga; 
B) Uretra; 
C) Trompa; 
D) Vagina; 
E) Próstata. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 49 

O processo pelo qual o sangue venoso transforma-se em 
sangue arterial é denominado: 
 
A) Hemólise; 
B) Hematocelia; 
C) Hematose; 
D) Hematêmese; 
E) Hemoptise. 
 

QUESTÃO 50 

O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) possui como sinais 
e sintomas mais característicos: 
 
A) Hipertensão, vômitos, sudorese, torpor; 
B) Hipotensão, anorexia, torpor, sede; 
C) Sudorese, hipertensão, perda da consciência, sede; 
D) Vômitos, ansiedade, torpor, hipotensão; 
E) Vômitos, dor precordial, ansiedade, sudorese. 
 
 
 




