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15 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Fábula: O leão apaixonado  

Certa vez um leão se apaixonou pela filha de um lenhador 

e foi pedir a mão dela em casamento. O lenhador não 

ficou muito animado com a ideia de ver a filha com um 

marido perigoso daqueles e disse ao leão que era muita 

honra, mas muito obrigado, não queria. O leão se irritou; 

sentindo o perigo, o homem foi esperto e fingiu que 

concordava:  

- É uma honra, meu senhor. Mas que dentões o senhor 

tem! Que garras compridas! Qualquer moça ia ficar com 

medo. Se o senhor quer casar com minha filha, vai ter que 

arrancar os dentes e cortar as garras.  

O leão apaixonado foi correndo fazer o que o outro tinha 

mandado; depois voltou à casa do pai da moça e repetiu 

seu pedido de casamento. Mas o lenhador, que já não 

sentia medo daquele leão manso e desarmado, pegou um 

pau e tocou o leão para fora de sua casa.  

Moral: Quem perde a cabeça por amor sempre acaba mal.  

 

01. A fábula de Esopo: 

 

A. Não trata de nenhum tema específico. 

B. Pretende mostrar a estratificação social. 

C. Se utiliza de animais para denunciar o 

preconceito. 

D. Trata uma história de amor impossível. 

E. Denuncia a condição da mulher em nossa 

sociedade. 

 

02. A fábula começa apresentando o leão e logo nos vêm 

à mente todas as características tradicionalmente 

atribuídas ao animal. Ao final da narrativa, porém, 

percebemos que o leão foi: 

 

A. Submisso 

B. Corajoso 

C. Cruel 

D. Justo 

E. Insano 

 

03. Aponte a alternativa que contém uma característica 

pertinente ao texto: 

 

A. O tempo e o espaço em que os fatos se dão estão 

bem definidos. 

B. É uma narrativa curta, por isso não apresenta os 

elementos básicos da narrativa. 

C. Título insignificante para a trama. 

D. Encerra em si uma linguagem simples, pois 

dirige-se ao povo. 

E. Personagens são apenas animais que apresentam 

comportamento humano. 

 

04. Considere as três afirmações abaixo acerca do texto 

lido: 

 

I. Apesar de tratar-se de uma narrativa é possível 

que consideremos algumas passagens 

argumentativas.  

II. Apresenta uma situação problemática, ou seja, 

existe um conflito.  

III. É narrado em 3ª pessoa. 

 

Diante da análise acima, podemos afirmar que: 

A. I e II estão corretas. 

B. Apenas III está correta. 

C. I, II e III estão corretas. 

D. Apenas I está correta. 

E. I e III estão corretas. 

 

05. O texto está repleto de adjetivos. Qual o papel 

fundamental deles na fábula? 

 

A. Caracterizar os personagens e a partir disso 

permear as ações sendo determinantes para o 

conflito e o desfecho da narrativa. 

B. Construir o próprio sentido do texto, sem 

adjetivos para sustentar a fábula, ela não se 

realiza como gênero textual. 

C. Nenhum, pois os adjetivos formam uma classe 

gramatical meramente alegórica. 

D. Mostrar a constância nas atitudes e pensamentos 

das personagens, fluindo para um desfecho claro 

e previsível. 

E. Acompanhar as mudanças no caráter do lenhador 

como personagem dotada de real humanidade. 

 

06. A narrativa traz verbos no pretérito perfeito como 

„fingiu‟ e „voltou‟. O que a escolha desse tempo denota? 

 

A. Ações passadas, narrador descrevendo como os 

fatos iam prosseguindo. 

B. Ações iniciadas no passado, narrador 

prolongando o fato ocorrido. 

C. Ações passadas, ação ocorrendo até o momento 

da fala. 

D. Ações acabadas, distanciamento do narrador. 

E. Ações com valor de passado, narrador não 

conhece todas as nuances da história. 

 

07. Em “mas que dentões o senhor tem!” A palavra 

sublinhada: 

 

A. Tem valor de contraste. 

B. Tem a função de realce. 

C. Dá a ideia de conformidade. 

D. Introduz uma hipérbole. 
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E. É um aposto. 

08. „Se o senhor quer casar com minha filha, vai ter que 

arrancar os dentes e cortar as garras.‟ Em relação ao valor 

semântico da conjunção sublinhada: 

 

A. É de concessão 

B. É de adição 

C. É de contraste 

D. É de alternância 

E. É de condição 

 

09. Em qual das alternativas NÃO houve erro no emprego 

da vírgula? 

 

A. O ministro das Comunicações Paulo Bernardo, 

disse que a melhoria da qualidade do serviço de 

telefonia móvel ainda vai demorar a ser percebida 

pelos usuários. 

B. "Os problemas, levarão meses para serem 

solucionados e nós não temos a pretensão de 

proibir as vendas durante esse tempo todo", 

afirmou. 

C. Segundo ele, o governo espera que as 

companhias apresentem um plano com "início 

meio e fim" para a Anatel (Agência Nacional de 

Telecomunicações) indicando as medidas que 

tomarão, para satisfazer o usuário. 

D. "Não temos expectativa de que rapidamente 

vamos resolver todos os nossos problemas. Mas é 

possível apontar soluções, os caminhos, assumir 

compromissos públicos e a partir daí executar um 

plano", completou. 

E. Na tarde desta quarta-feira (25) o ministro 

recebeu o presidente-executivo do, Grupo 

Telecom Itália, Franco Bernabè, para conversar 

sobre a estratégia da empresa, dona da TIM, de 

solucionar o problema. 

 

Capitulação 

 

Delivery 

Até para telepizza 

É um exagero. 

Há quem negue? 

Um povo com vergonha 

Da própria língua. 

Já está entregue. 

            Luís Fernando Veríssimo 

 

10. Qual a relação entre o título do poema e o texto? 

 

A. O estrangeirismo é mais um capítulo na série de 

situações em que o povo demonstra envergonhar-

se da língua portuguesa. 

B. O povo rendeu-se aos estrangeirismos por 

vergonha da própria língua. 

C. Como significa „exagero‟, o título é uma resumo 

do tema do texto. 

D. Na verdade, o texto fala mais sobre entrega do 

que sobre capitulação. 

E. O hábito de não só usar os estrangeirismos, como 

também de grafá-los em letra maiúsculas. 

 

11. „Há quem negue?‟ De acordo com as normas 

gramaticais o verbo „haver‟ na frase: 

 

A. É impessoal, por isso o sujeito está explícito. 

B. É impessoal, pois tem o sentido de „existir‟. 

C. Verbo na terceira pessoal do singular, unipessoal. 

D. Empregado na terceira pessoa sem seguir nenhum 

tempo verbal. 

E. É um verbo auxiliar. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

12. No último quadrinho o emprego do pronome oblíquo 

obedece a qual regra? 

 

A. Não se iniciam frases com pronome oblíquo. 

B. Frases com orações reduzidas de gerúndio, ocorre 

a ênclise. 

C. A ênclise deve ser empregada nas orações 

imperativas afirmativas. 

D. O infinitivo não está flexionado. 

E. O verbo é precedido por uma conjunção 

subordinativa. 

 

Um grupo de juízes eleitorais está usando a nova Lei 

de Acesso à Informação para obrigar candidatos a 

divulgar, antes mesmo das eleições, quem são os 

doadores de suas campanhas. 

Atualmente, a legislação eleitoral permite que os 

nomes sejam fornecidos aos tribunais eleitorais depois do 

pleito. 

Pelo menos três atos normativos que usaram a lei 

como base foram baixados por juízes do Maranhão e de 

Mato Grosso. 

O último foi da Justiça Eleitoral em Poconé (100 km 

de Cuiabá), que determinou nesta terça-feira (24) que os 

65 candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador no 

município informem quem são os doadores e quanto 

dinheiro entrou nas campanhas. 
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Há duas semanas, um outro juiz também determinou 

a mesma medida para os candidatos de Cáceres, no sul de 

Mato Grosso. 

De acordo com os atos, os dados deverão ser 

informados no envio de cada prestação de contas parcial 

aos tribunais regionais eleitorais locais, no início de 

agosto e de novo em setembro, e não depois de outubro, 

como é previsto na legislação. 

Os candidatos que não quiserem fornecer os dados 

podem entrar com mandados de segurança na Justiça 

local. 

 

13. Que outra palavra abaixo é acentuada pela mesma 

regra que „juízes‟? 

 

A. raínhas 

B. baú 

C. ônibus 

D. ministério 

E. útil 

 

14. Os candidatos que não quiserem fornecer os dados 

podem entrar com mandados de segurança na Justiça 

local. O termo sublinhado tem a função de: 

 

A. Universalizar o vocábulo „dados‟. 

B. Especificar o termo „dados‟. 

C. Explicitar uma ideia contida no verbo „fornecer‟. 

D. Indicar uma pausa entre „candidato‟ e 

„mandados‟. 

E. Restringir o sentido da palavra „candidato‟. 

 

15. „divulgar, antes mesmo das eleições, quem são os 

doadores de suas campanhas.‟. O termo sublinhado é 

classificado como: 

 

A. Vocativo. 

B. Adjunto adverbial. 

C. Aposto. 

D. Objeto direto preposicionado. 

E. Objeto direto. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS  

 

16. Quanto ao alginato de cálcio é INCORRETO afirmar: 

 

A. São fibras originárias de algas marinhas marrons, 

compostas pelos ácidos hialurônico e 

manurônico, com íons de cálcio e/ou sódio 

incorporados em suas fibras. 

B. No seu mecanismo de ação, o sódio presente no 

exsudato e no sangue interagem como cálcio 

presente no curativo de alginato. A troca iônica 

auxilia no desbridamento autolítico.  

C. O curativo tem alta capacidade de absorção, 

resulta na formação de um gel que mantém o 

meio úmido para a cicatrização e induz a 

hemostasia. 

D. Suas indicações são feridas abertas, sangrantes, 

altamente exsudativas com ou sem infecção, até a 

redução do exsudato e lesões por queimaduras. 

E. Deve ser aplicado diretamente sobre o leito da 

ferida evitando contato com a pele íntegra, a fim 

de evitar laceração da pele. 

 

17. Para os fármacos cuja absorção dependa do 

esvaziamento gástrico, e a sonda seja de posição gástrica, 

a dieta deve ser interrompida quanto tempo antes da 

administração do medicamento e reiniciada quanto tempo 

depois? 

 

A. Interrompida 10 a 20 minutos antes e reiniciada 

10 minutos após a administração do 

medicamento. 

B. Interrompida 10 a 30 minutos antes e reiniciada 

30 minutos após a administração do 

medicamento. 

C. Interrompida 60 a 120 minutos antes e reiniciada 

60 minutos após a administração do 

medicamento. 

D. Interrompida 30 a 60 minutos antes e reiniciada 

30 minutos após a administração do 

medicamento. 

E. Interrompida 5 a 15 minutos antes e reiniciada 15 

minutos após a administração do medicamento. 

 

18. São denominadas uretrites não gonocócicas (UNG) as 

uretrites sintomáticas, cujas bacterioscopias pela 

coloração de Gram e/ou cultura são negativas para o 

gonococo. O agente mais comum de UNG é: 

 

A. Chlamydia trachomatis 

B. Ureaplasma urealyticum 

C. Mycoplasma hominis 

D. Trichomonas vaginalis 

E. Mycoplasma vaginalis 

 

19. Recém-nascidos prematuros são mais susceptíveis a 

apresentarem hipotermia. A manutenção da temperatura 

corporal é realizada através de incubadoras ou calor 

radiante. Para este fim, os recém-nascidos de menos de 

______ devem ser mantidos em incubadoras. 

 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna é: 

 

A. 3500g e menos de 39 semanas 

B. 3000g e menos de 39 semanas 
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C. 2500g 

D. 2000g 

E. 1700g 

. 

20. A velocidade de infusão para via endovenosa Push é 

de: 

 

A. Em até 1 minuto 

B. Em até 10 minutos 

C. Entre 1 a 30 minutos 

D. Entre 30 a 60 minutos 

E. Acima de 60 minutos e contínua 

 

21. Em pacientes com dengue, o tratamento que não se 

deve prescrever: 

 

A. Heparina. 

B. Gamaglobulina. 

C. Corticoides. 

D. Contraindicações não esteroides, exceto o 

ibuprofeno. 

E. Ácido Acetilsalicílico. 

 

22. No Brasil, apresentam o maior coeficiente de 

letalidade dentre todos os acidentes ofídicos, pela 

frequência com que evoluem para insuficiência renal 

aguda (IRA): 

 

A. Cascavéis (Crotalus). 

B. Jararaca (Bothrops).  

C. Coral Verdadeira (Micrurus). 

D. Surucucu (Lachesis). 

E. Cobra-verde (Philodryas). 

 

23. Tipo de agulha utilizada para as vias intramuscular e 

endovenosa: 

 

A. 13 x 4,5 

B. 22 x 6 

C. 25 x 7  

D. 30 x 8 

E. 40 x 12 

 

24. São doenças de notificação compulsória, EXCETO: 

 

A. Malária (em área não endêmica)  

B. Esquitossomose (em área não endêmica)  

C. Tularemia (em todos os casos) 

D. Influenza humana por novo subtipo (pandêmico) 

E. Doença de Chagas (casos agudos e crônicos) 

 

25. Sobre as manchas da hanseníase é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Podem ser hipopigmentadas, avermelhadas ou da 

cor do cobre. 

B. Podem ser planas ou elevadas. 

C. Possui muito prurido. 

D. Normalmente não doem. 

E. Apresentam falta de sensibilidade ao calor, tato 

ou dor; e podem aparecer em qualquer parte do 

corpo. 

 

26. Do Código de Ética de Enfermagem, Capítulo III, do 

Ensino, da Pesquisa e da Produção Técnico-científica. 

Refere-se as responsabilidades e deveres dos profissionais 

de enfermagem, EXCETO: 

 

A. Art. 90 - Interromper a pesquisa na presença de 

qualquer perigo à vida e à integridade da pessoa. 

B. Art. 91 - Respeitar os princípios da honestidade e 

fidedignidade, bem como os direitos autorais no 

processo de pesquisa, especialmente na 

divulgação dos seus resultados. 

C. Art. 92 - Disponibilizar os resultados de pesquisa 

à comunidade científica e sociedade em geral. 

D. Art. 93 - Promover a defesa e o respeito aos 

princípios éticos e legais da profissão no ensino, 

na pesquisa e produções técnico-científicas. 

E. Art. 94 – Ter conhecimento acerca do ensino e da 

pesquisa a serem desenvolvidos com as pessoas 

sob sua responsabilidade profissional ou em seu 

local de trabalho. 

 

27. São fatores de risco para osteoporose no idoso, 

EXCETO: 

 

A. Dieta pobre em cálcio tipo dieta vegetariana e por 

intolerância ao leite. 

B. Falta de exercícios: pessoas que não fazem 

atividade física ou as que fazem exercícios 

exagerados como os atletas. 

C. Grande exposição ao sol. 

D. Uso de alguns medicamentos: corticóides, 

antiácidos, anticoagulantes, etc. 

E. Doenças predisponentes: diabetes, doenças da 

tireóide, cirrose hepática, reumatismos. 

 

28. Os mecanismos de ação das vacinas são diferentes, 

variando segundo seus componentes antigênicos. É uma 

vacina por toxinas obtidas em cultura de bactérias, 

submetidas à modificações químicas ou pelo calor: 

 

A. BCG. 

B. Vacinas contra a coqueluche e a febre tifoide. 

C. Polissacarídeos da cápsula dos meningococos dos 

grupos A e C. 

D. Toxóides diftérico e tetânico. 

E. Vacina contra a raiva. 
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29. Só é considerada uma hiperpirexia quando a 

temperatura está acima de: 

 

A. 36,5ºC – 37ºC 

B. 37ºC – 38ºC 

C. 38ºC – 39ºC 

D. 40ºC – 41ºC 

E. 41ºC – 42ºC 

 

30. São ocorrências que causam alteração de pele da cor 

azul (cianose), EXCETO: 

 

A. Exposição ao frio 

B. Parada cardio-respiratório 

C. Estado de choque 

D. Morte 

E. Hipercarotenemia 

 

31. Os seguintes elementos deverão ser observados para a 

determinação de Parada Cárdio-Respiratório, EXCETO: 

 

A. Ausência de pulso numa grande artéria (por 

exemplo: carótida). 

B. Apnéia ou respiração arquejante. 

C. Espasmo (contração súbita e violenta) da laringe. 

D. Inconsciência.  

E. Dilatação das pupilas, que começam a se dilatar 

após 15 segundos de interrupção de fluxo de 

sangue para o cérebro.  

 

32. Na BCG, desde que a injeção intradérmica seja 

corretamente aplicada, a lesão evolui, onde geralmente, 

na 7ª semana temos: 

 

A. Não há nenhum sinal de lesão. 

B. Na palpação, uma zona endurecida cujas 

dimensões varia de 3 a 9 mm. 

C. O centro da lesão amolece, formando um crosta; 

D. Queda da crosta formada, deixando como 

resultado uma ulcera de cerca de 2 a 6mm de 

diâmetro. 

E. Desaparecimento lento da úlcera, deixando como 

resultado uma cicatriz plana, com diâmetro de 3 a 

7 mm. 

 

33. No artigo 121 do Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem afirma-se que “As infrações serão 

consideradas leves, graves ou gravíssimas, segundo a 

natureza do ato e a circunstância de cada caso.”. De 

acordo com o artigo 122 são consideradas circunstâncias 

atenuantes, EXCETO: 

 

A. Ter bons antecedentes profissionais. 

B. Realizar atos sob coação e/ou intimidação. 

C. Realizar ato sob emprego real de força física. 

D. Causar danos irreparáveis. 

E. Ter confessado espontaneamente a autoria da 

infração. 

 

34. Nos casos de suspeita de raiva humana transmitida 

por morcegos hematófagos, recomenda-se observar os 

seguintes fatores, EXCETO: 

 

A. Presença de mordeduras em animais e humanos. 

B. Existência de circulação bacteriana. 

C. Existência de pequena população de animais de 

criação (bovinos, equídeos, etc.). 

D. Presença de áreas de desmatamento ou 

reflorestamento. 

E. Novos assentamentos urbanos e rurais, regiões de 

garimpo, áreas com projetos de exploração de 

madeira e outras culturas. 

 

35. São atividades ou ações básicas de saúde no Programa 

Saúde Básica, EXCETO: 

 

A. Imunizações. 

B. Combate às enfermidades endêmicas locais. 

C. Tratamento das doenças e traumatismos comuns. 

D. Pequenas e médias cirurgias. 

E. Provisão dos medicamentos essenciais. 

 

36. Nas geladeiras, as vacinas que devem ser colocadas 

na primeira prateleira são, EXCETO: 

 

A. Poliomielite 

B. Sarampo 

C. Hepatite B 

D. Febre amarela 

E. Rubéola 

 

37. São mecanismos de edema pulmonar, EXCETO: 

 

A. Diminuição da pressão capilar pulmonar.              

B. Diminuição da pressão oncótica do plasma.                

C. Aumento da pressão negativa intersticial.                  

D. Aumento da pressão oncótica intersticial.  

E. Alteração da permeabilidade da membrana 

alvéolo-capilar (injúria pulmonar). 

 

38. São manifestações clínicas do sarampo: 

 

A. Febre alta, acima de 38,5°C. 

B. Exantema máculo-papular generalizado. 

C. Tosse e coriza. 

D. Conjuntivite. 
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E. Manchas de Fordyce. 

 

 

39. No teste de papanicolau, são materiais necessários à 

coleta, EXCETO: 

 

A. Espéculo.  

B. Lâmina com extremidade fosca.  

C. Espátula de Prati.  

D. Escova cervical.  

E. Fixador apropriado. 

 

40. É a capacidade do agente de produzir efeitos graves 

ou fatais, relaciona-se à capacidade de produzir toxinas, 

de se multiplicar etc. 

 

Esta é a definição de: 

 

A. Virulência 

B. Imunogenicidade 

C. Patogenicidade 

D. Infectividade 

E. Biopatogênese 

 

 

 




