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20 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

ARTE DE AMAR 

 

Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. 

A alma é que estraga o amor. 

Só em Deus ela pode encontrar satisfação. 

Não noutra alma. 

Só em Deus - ou fora do mundo. 

As almas são incomunicáveis. 

Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo. 

Porque os corpos se entendem, mas as almas não. 

 

01. „Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua 

alma.‟ O emprego da vírgula no período acima se fez 

necessário para: 

 

A. Isolar o aposto. 

B. Isolar o vocativo. 

C. Separar uma oração condicional da principal. 

D. Separar orações aditivas numa enumeração. 

E. Introduzir uma negação. 

 

02. „Porque os corpos se entendem, mas as almas não.‟ O 

que a conjunção sublinhada expressa em relação à oração 

anterior? 

 

A. Alternância 

B. Concessão 

C. Adição 

D.  Contraste 

E. Conclusão 

 

03. De acordo com o que se lê no texto, qual a intenção 

do eu lírico ao intitular o poema de „Arte de Amar‟? 

 

A. Provar que o amor só é expresso artisticamente. 

B. Usar a poesia como destruidora de conceitos 

antigos. 

C. Mostrar sua ideia do que é o amor, de como ele 

acontece. 

D. Analisar uma história de amor própria, sem se 

delongar sobre a visão geral do sentimento. 

E. Pregar sua religião. 

 

 

04. O poeta refere-se frequentemente ao papel da alma no 

amor. Para ele, a alma: 

 

A. Não existe em nenhum âmbito da vida do 

homem. 

B. É sinônimo de felicidade e deve ser fator 

principal no amor. 

C. É sinônimo de um amor caridoso, na qual os 

corpos podem unir-se para sempre. 

D. Por ser divina, é quem deve determinar as regras 

do amor. 

E. Não deve ser considerada no envolvimento 

amoroso. 

 

05. Onde está o humor da frase? 

 

A. Na falta de compreensão do garoto em entender 

os limites de um ser irracional, mesmo na ficção. 

B. Na originalidade do autor em colocar um animal 

para responder à pergunta. 

C. No garoto que simplesmente ignora um conceito 

bastante comum na escola. 

D. Na confusão que há entre a sílaba „pro‟ e a 

palavra „pró‟, que significa „em defesa de‟. 

E. No desconhecimento do garoto do conceito 

formal de „pronomes‟ e a confusão que o amigo 

faz com suas variantes linguísticas. 

06. O emprego do advérbio „talvez‟ no último quadrinho 

indica: 

 

A. Dúvida 

B. Negação 

C. Protesto 

D. Lugar 

E. Classificação 

 

Ver a história ser feita é sempre um privilégio, em 

qualquer setor, e no esporte não é diferente. Todas as 

Olimpíadas têm suas lendas e feitos heroicos, e em 

Londres três nomes devem ser acompanhados mais de 

perto do que quaisquer outros: Michael Phelps, da 

natação, pode se tornar o maior recordista de medalhas de 

todos os Jogos; Usain Bolt pode quebrar mais três 

recordes mundiais e virar o maior velocista de todos os 

tempos; e Yelena Isinbayeva pode se sagrar tricampeã de 

salto com vara e bater o recorde mundial pela 18ª vez.  

 

07. Por que a notícia afirma que pode-se „ver a história 

ser feita‟ nas Olimpíadas? 

 

A. Porque só as Olimpíadas, a cada 4 anos, têm seu 

período sempre marcado por feitos históricos e, 

assisti-las, é vê-los na certa. 

B. Porque os recordes mundiais ficam sempre 

reservados para essa época e não para outra. 

br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2012  

  

 

NÍVEL MÉDIO – 36 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM  

Página 2 

C. Porque geralmente são feitos estudos de 

aproximação e no mais recente ficou claro que a 

história mudará seu curso depois das Olimpíadas 

de Londres. 

D. Porque os feitos acima não precisarão da 

distância do tempo para saber que devem ficar na 

lembrança. 

E. Porque devido à crise mundial, o conceito de 

feito histórico tem mudado a cada dia e, na nova 

concepção, o esporte é a fonte mais rica que 

temos. 

 

08. Qual convenção gramatical explica a escrita de 

„privilégio‟ com „G‟? 

 

A. Forma verbal terminada em AR. 

B. Diferenciar um substantivo de uma forma verbal. 

C. Palavra terminada em –égio. 

D. Palavras de origem árabe. 

E. Palavra derivada de outra que já apresenta a letra 

“g”. 

 

09. Assim como „heroicos‟, não acentuamos o ditongo 

em: 

 

A. Assembleia 

B. Bau 

C. Paraguai 

D. Saude 

E. Conteiner 

 

10. No texto, o verbo pronominal „sagrar-se‟ é sinônimo 

de: 

 

A. Abençoar 

B. Ungir 

C. Santificar 

D. Conquistar 

E. Brilhar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Na tirinha pode-se perceber que predominam os 

sentimentos: 

 

A. De brincadeira e susto 

B. De estranhamento e medo 

C. De ódio e de loucura 

D. De falar e ouvir 

E. De amor e ódio 

 

12. O texto combina imagem e palavra. Por meio de qual 

processo de formação o autor escolheu passar sua 

mensagem? 

 

A. Enigma 

B. Sons animais  

C. Onomatopeia 

D. Sigla 

E. Prefixação 

 

 

Olimpíada de Londres tem uma marca feminina forte. 

Pela primeira vez na história todas as modalidades 

olímpicas são disputadas por mulheres. Além disso, a 

Arábia Saudita cedeu à pressão internacional e mandou 

duas atletas para o evento, uma no atletismo, outra no 

judô. Os EUA, também de forma inédita, chegam com 

uma delegação com maioria feminina, com 268 mulheres 

e 261 homens. 

Mas, se o número de competidoras cresce, as 

mulheres ainda ficam atrás dos homens em dois pontos: 

os Jogos de Londres-2012 vão distribuir 30 medalhas de 

ouro a menos para mulheres  (132 contra 162) e o nível 

de performance, inalterado desde o início da década de 

80. 

Segundo estudo publicado por pesquisadores do 

Instituto de Pesquisas Biomédicas e de Epidemiologia do 

Esporte, da França, a diferença média no nível de 

performances entre homens e mulheres, em provas 

olímpicas, segue em 10% desde 1983. O estudo levou em 

conta resultados até os Jogos Olímpicos de Pequim, em 

2008, de natação, atletismo, ciclismo de pista, 

levantamento de peso e patinação de velocidade. Incluiu 

também análise de recordes mundiais e, no caso de 

natação e atletismo, os 10 melhores resultados ano a ano. 

 

13. Qual regra justifica a acentuação de „judô‟? 

 

A. Acentuam-se os monossílabos terminados em „o‟. 

B. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em „o‟. 

C. Acentuam-se os oxítonos terminados em „o‟. 

D. São acentuadas as sílabas tônicas da 3ª pessoa do 

plural do presente do indicativo dos verbos. 

E. São acentuadas as oxítonas que são precedidas de 

vogais. 
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14. Segundo o texto: 

 

A. A participação de mulheres bem como o nível de 

performance em relação aos homens permanece 

inalterado desde os anos 80. 

B. Sempre sendo verificados e analisados, os 

números que calculam a participação e o nível de 

desempenho em mulheres, apesar de algumas 

alterações, não muda desde Pequim. 

C. Os países participantes conseguiram colocar 

mulheres em todas as modalidades olímpicas em 

Londres, o que não aconteceu com o nível de 

desempenho. 

D. As competidoras do sexo feminino pela primeira 

vez estão na disputa em todas as modalidades, 

embora a diferença no nível de desempenho em 

relação aos homens não tenha sido alterado desde 

os anos 80. 

E. Apesar de tentarem ao máximo conseguir 

superioridade, os homens têm que conviver 

nessas Olimpíadas com mulheres em todas as 

modalidades. Eles continuam vencendo apenas na 

diferença do nível de desempenho. 

 

15. Segundo o texto, as atletas sauditas: 

 

A. Cederam aos apelos e vão participar dos jogos 

olímpicos. 

B. Tiveram o direito de se inscrever nas Olimpíadas, 

mas só duas passaram. 

C. Foram beneficiadas pelos apelos internacionais e 

os jogos contarão com duas delas. 

D. Nunca haviam participado dos jogos Olímpicos 

antes, mas ao apelarem para organismos 

internacionais, duas delas conseguiram ir. 

E. Foram enviadas para as Olimpíadas por 

organismos internacionais. 

 

16. „a Arábia Saudita cedeu à pressão‟. A ocorrência de 

crase e o emprego do acento grave se explicam: 

 

A. Pela exigência de preposição pelo verbo e de 

artigo pelo termo feminino. 

B. Pela exigência de preposição pelo verbo mais 

uma palavra que não aceita artigo. 

C. Pela ocorrência do pronome de tratamento. 

D. Pela ocorrência de nome de lugar. 

E. Pela ausência de pronome possessivo antes do 

complemento verbal. 

 

17. „Os EUA, também de forma inédita, chegam com 

uma delegação com maioria feminina, com 268 mulheres 

e 261 homens.‟ Segundo o texto, os Estados Unidos: 

 

A. Nunca tinham levado uma delegação feminina 

para as Olimpíadas. 

B. Já haviam levado uma delegação com maioria 

feminina para as Olimpíadas. 

C. Jamais haviam levado uma delegação feminina 

maior que a masculina para as Olimpíadas. 

D. Algumas vezes levam a delegação feminina em 

número superior à masculina para as Olimpíadas. 

E. Sempre levam uma delegação feminina em maior 

número que a masculina. 

 

18. „a diferença média no nível de performances entre 

homens e mulheres, em provas olímpicas, segue em 10% 

desde 1983.‟ Em qual sentença abaixo o emprego do 

número percentual NÃO obedeceu às regras de 

concordância? 

 

A. “30% dos moradores votaram contra a proposta”. 

B. 1,97% dos clientes ganha acima de 30 salários 

mínimos. 

C. 1% dos proprietários rurais, no Brasil, controlam 

48% do nosso território. 

D. Só 0,3% das empresas está habilitado a exportar. 

E. Os salários devem subir entre 10% e 30% . 

 

19. Em qual das alternativas abaixo NÃO houve erro de 

concordância? 

  

A. A carcaça inchada de um “mutante” encontrada à 

beira do East River, na ilha de Manhattan, está 

intrigando os novaiorquinos. 

B. Com o corpo sem pelo e os dedos vermelho, o 

animal foi apelidado de “monstro de Manhattan”. 

C. O grande focinho em decomposição dar a 

impressão de que o animal está rosnando.  

D. A criatura se tornam ainda mais assustadora por 

ter cinco dedos humanoides em cada uma das 

patas. 

E. Muitos acreditam que se trata de uma imensa 

ratazana ou de um porco assado – tese defendida 

pelo departamento que cuidam dos parques em 

Nova York. 

 

20. Qual das alternativas abaixo a regência do nome teve 

a sua regência transcrita com erro? 

 

A. Afinal, você tem orgulho de ser brasileiro?  

B. Nenhuma das redações foi escolhida pelos 

jurados? 

C. Embora não pareça, ele está bem consciente de 

tudo. 

D. A professora agiu  favoravelmente  aos alunos. 

E. Quando o resultado das provas foi divulgado, ela 

chorou perante a todos. 
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20 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

21. Sobre a vacinação contra sarampo é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Vacinação de rotina - primeira dose aos 12 

meses, segunda dose dos quatro aos seis anos. 

B. Diante de uma pessoa com sinais e sintomas de 

sarampo, deve ser realizado o bloqueio vacinal 

dirigido aos contatos do caso suspeito. 

C. A vacinação de bloqueio fundamenta-se no fato 

de que a vacina consegue imunizar o susceptível 

em prazo menor que o período de incubação da 

doença e deve ser administrada até 48 horas após 

a exposição. 

D. A vacina utilizada é a tríplice viral.  

E. Se aplicada em menores de um ano, aos 12 meses 

a criança deverá receber a dose de rotina. 

 

22. O leite materno é rico em ácidos graxos insaturados 

de cadeia longa, importante para o desenvolvimento e 

mielinização do cérebro. Sobre o leite materno e sua 

importância é INCORRETO afirmar: 

 

A. Ácido aracdônico e linoléico, gorduras 

poliinsaturadas, existem em maiores 

concentrações no leite humano do que no leite de 

vaca, ambos importantes na síntese de 

prostaglândinas.  

B. As proteínas do leite humanas são estruturais e 

qualitativamente diferentes das do leite de vaca. 

Do conteúdo protéico do leite humano 40% é 

lactoalbumina, enquanto que no leite de vaca essa 

proporção é de caseína.  

C. A relação proteínas do soro / caseína do leite 

humano é aproximadamente 80/20, a do leite 

bovino é 20/80.  

D. A baixa concentração de caseína no leite humano 

resulta na formação de coalho gástrico mais leve, 

com flóculos de mais fácil digestão e com 

reduzido tempo de esvaziamento gástrico.  

E. O leite materno é fundamental para a saúde das 

crianças nos seis primeiros meses de vida, por ser 

um alimento completo, fornecendo componentes 

para hidratação (água) e fatores de 

desenvolvimento e proteção como anticorpos. 

 

 

23. O pulso radial é habitualmente o mais verificado. A 

média normal do pulso crianças abaixo de 7 anos é de 

quantos batimentos por minuto (bpm)? 

 

A. 110 a 130 bpm  

B. 80 a 120 bpm 

C. 70 a 90 bpm 

D. 80 a 85 bpm 

E. 60 a 70 bpm 

 

24. No cateter nasofaríngeo deve-se trocar o cateter e o 

umidificador, respectivamente, com que periocidade? 

 

A. Diariamente sem alternar as narinas/ A cada 48 

hs. 

B. Diariamente, alternamente as narinas/ A cada 48 

hs. 

C. Diariamente, alternamente as narinas a cada dois 

dias/ A cada 72 hs. 

D. Diariamente, alternamente as narinas a cada dois 

dias/ A cada 48 hs. 

E. A cada dois dias, alternamente as narinas/ 

Diariamente. 

 

25. Posição em que o paciente se mantém ajoelhado e 

com peito descansado na cama, os joelhos devem ficar 

ligeiramente afastado. Posição usada para exames 

vaginais e retais: 

 

A. Fowler 

B. SIMs 

C. Ginecológica 

D. Tredelemburg 

E. Genu-peitoral 

 

26. Na Hepatite D, o agente da hepatite Delta é um vírus 

defectivo, ou seja, necessita para sua replicação, da 

presença: 

 

A. Do vírus A inoculado anteriormente no 

organismo. 

B. Do vírus B inoculado anteriormente no 

organismo. 

C. Do vírus C inoculado anteriormente no 

organismo. 

D. Do vírus B ainda presente no organismo para sua 

replicação.  

E. Do vírus C ainda presente no organismo para sua 

replicação.  

 

27. A Escola mais antiga do Brasil, data de 1890, foi 

reformada por Decreto de 23 de maio de 1939. O curso 

passou a três anos de duração e era dirigida por 

enfermeiras diplomadas. Foi reorganizada por Maria 

Pamphiro. 

 

A. Escola de Enfermagem "Alfredo Pinto" 

B. Escola da Cruz Vermelha do Rio de Janeiro 

C. Escola Anna Nery 

D. Escola de Enfermagem Carlos Chagas 

E. Escola de Enfermagem "Luisa de Marillac" 
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28. Segundo o NOAS 2002, o Plano Diretor de 

Regionalização – PDR deverá ser elaborado na 

perspectiva de garantir o acesso dos cidadãos, o mais 

próximo possível de sua residência, a um conjunto de 

ações e serviços vinculados às seguintes 

responsabilidades mínimas que incluem, EXCETO:  

 

A. Assistência pré-natal, parto e puerpério.  

B. Acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento infantil. 

C. Cobertura universal do esquema preconizado pelo 

Programa Nacional de Imunizações, para as 

faixas etárias abaixo de 12 anos e acima de 60 

anos. 

D. Atendimento de afecções agudas de maior 

incidência. 

E. Acompanhamento de pessoas com doenças 

crônicas de alta prevalência.  

 

29. Os antissépticos devem atender aos seguintes 

requisitos, EXCETO:  

 

A. Amplo espectro de ação antimicrobiana.  

B. Ação rápida.  

C. Efeito residual não cumulativo. 

D. Não absorção sistêmica. 

E. Odor agradável ou ausente. 

 

30. A Norma Operacional Básica 01/96 promoveu um 

avanço no processo de descentralização; Seus objetivos 

principais foram, EXCETO: 

 

A. Transferir aos Municípios a gestão de atenção 

básica a saúde. 

B. Redefinir as funções das esferas Estaduais e 

Federais. 

C. Estabelecer o vínculo entre cidadão e SUS- 

Cartão SUS. 

D. Tornar as Comissão Intergestores Tripartite (CIT) 

e Comissão Intergestores Bipartite (CIB) formas 

de fortalecimento a gestão do SUS.  

E. Elaborar a Programação Principal e Integrada 

(PPI). 

 

31. Da lei 8080/90, Da Competência e das Atribuições, 

Seção I, das Atribuições Comuns, Art. 15. A União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em 

seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições, 

EXCETO: 

 

A. Definição das instâncias e mecanismos de 

controle, avaliação e de fiscalização das ações e 

serviços de saúde. 

B. Administração dos recursos orçamentários e 

financeiros destinados, em cada ano, à saúde. 

C. Acompanhamento, avaliação e divulgação do 

nível de saúde da população e das condições 

ambientais. 

D. Formular, avaliar e apoiar políticas de 

alimentação e nutrição. 

E. Elaboração de normas técnicas e estabelecimento 

de padrões de qualidade e parâmetros de custos 

que caracterizam a assistência à saúde. 

 

32. São características das bactérias, EXCETO: 

 

A. Metabolismo extremamente adaptável. 

B. Resistentes à desidratação. 

C. Temperatura óptima de crescimento- 37º. 

D. As bactérias para se desenvolverem necessitam 

de: Nutrientes, humidade, temperatura adequada 

e tempo. 

E. Espécies Gram negativa e Gram positiva. 

 

33. Embora muitas vezes sejam considerados como 

vilões, os lipídios possuem funções importantes para o 

organismo dos seres humanos. Logo, são funções dos 

lipídios no organismo, EXCETO: 

 

A. Fornecer maior quantidade de energia por grama 

quando comparados a outros nutrientes. 

B. Transportar as vitaminas A, D, E e B. 

C. Dar mais sabor aos alimentos. 

D. Fornecer ácidos graxos essenciais. 

E. Participar da síntese de hormônios e da formação 

da membrana celular. 

 

34. As portas de entrada de um hospedeiro são os locais 

de seu corpo por onde os agentes infecciosos penetram. 

Tem como porta de entrada a via respiratória (boca e 

nariz), EXCETO: 

 

A. Vírus da catapora 

B. Vírus do sarampo 

C. Vírus da poliomielite 

D. Bactéria responsável pela meningite 

E. Bactéria responsável pela difteria 

 

35. Existem algumas significativas recomendações para 

maior precisão ao registro das informações do paciente, 

entre essas, temos, EXCETO: 

 

A. Os dados devem ser sempre registrados a caneta, 

em letra legível e sem rasuras - utilizando a cor 

de tinta padronizada no estabelecimento.  

B. É aconselhável deixar espaços entre um registro e 

outro para melhor entendimento do registro. 
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C. Verificar o tipo de impresso utilizado na 

instituição e a rotina que orienta o seu 

preenchimento; identificar sempre a folha, 

preenchendo ou completando o cabeçalho, se 

necessário. 

D. O registro deve ser realizado em seguida à 

prestação do cuidado, observação de 

intercorrências, recebimento de informação ou 

tomada de conduta, identificando a hora exata do 

evento. 

E. Atentar para a utilização da sequência céfalo-

caudal quando houver descrições dos aspectos 

físicos do paciente.  

 

36. Existem diversas intercorrências e complicações 

frequentemente relacionadas à nutrição enteral. No caso 

de Pneumonia aspirativa as principais causas serão, 

EXCETO: 

 

A. Posicionamento inadequado da sonda. 

B. Entrada de ar pela sonda. 

C. Tosse e vômito excessivo. 

D. Administração de volume em excesso. 

E. Estado de inconsciência ou debilidade muito 

grande. 

 

37. Proporciona um ambiente úmido oclusivo favorável 

para o processo de cicatrização, evitando o ressecamento 

do leito da ferida e aliviando a dor. Indicada para uso em 

feridas limpas e não-infectadas, tem poder de 

desbridamento nas áreas de necrose. 

 

A. Alginatos 

B. Ácidos graxos essenciais (AGE) 

C. Hidrocolóide 

D. Hidrogel 

E. Papaína 

 

38. Os locais de aplicação da via subcutânea são, 

EXCETO: 

 

A. Face interna e externa do braço. 

B. Região periumbilical. 

C. Região escapular. 

D. Região inframamária. 

E. Flanco direito ou esquerdo. 

 

39. A definição de Piúria é: 

 

A. Presença de bactérias na urina. 

B. Presença de sangue na urina. 

C. Presença de pus na urina. 

D. Ausência de urina. 

E. Diminuição da urina. 

 

40. Os sinais e sintomas do edema agudo de pulmão 

incluem, EXCETO: 

 

A. Dispnéia e tosse, produzindo um escarro 

espumoso e sempre com a presença de fios de 

sangue. 

B. Taquicardia. 

C. Pele cianótica e fria. 

D. Inquietação. 

E. Ansiedade. 

 

br




