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LÍNGUA PORTUGUESA 
Valor por questão: 

Questão V. Questão Peso V. Ponderado 
Da questão 01 à questão 04 0,5 2,5 1,25 
Da questão 05 à questão 08 1,0 2,5 2,5 
Da questão 09 à questão 10 2,0 2,5 5,0 

 
Texto I 

A educação é uma arma 
O brasileiro, principalmente o das grandes cidades, parece 

viver em pânico. O medo tornou banal desconfiar de crianças 
em semáforos ou de adultos maltrapilhos que andam pelas 
ruas. 

A cada dia aumenta o número de crimes e criminosos. 
Aqueles que já estão cegos pelo pavor não têm dúvida ao 
enxergar quem os ameaça como inimigos a serem eliminados. 
Muitos defendem a pena de morte. Outros gostam de saber 
que os marginais estão em condições repugnantes nas prisões 
em que são lançados. Mas, os piores são os que acham 
impossível regenerar um homem. 

Victor Hugo advertiu: “Quem abre uma escola fecha uma 
prisão”. Muito antes, Pitágoras conclamou: “Educar crianças, 
para que não seja necessário castigar os adultos”. Não é, 
portanto, nenhuma novidade, nem tampouco absurdo, exigir 
que se invista cada vez mais em educação. É ela que 
arrebenta grades, abre portas e liberta todos nós. 
 

(Revista Educação, out.1999. Adaptado) 
 
01. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  

Com base no texto  acima, o título do texto I “A educação é 
uma arma” apresenta-se em qual figura de linguagem? 
a)  Metáfora. 
b)  Catacrese. 
c)  Metonímia. 
d)  Onomatopeia. 

 
02. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  

Assinale a alternativa em que todas as palavras ou 
expressões recuperam, por coesão textual, o fato da 
advertência do escritor Vitor Hugo no texto I. 
a)  liberdade, impaciência. 
b)  impossibilidade, interesse. 
c)  vontade, liberdade. 
d)  solidariedade, condenação 

 
03. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  

Segundo o Texto I, a pior forma de se observar os 
criminosos é: 
a)  não tem como mudar a forma como eles levam a vida. 
b)  são pessoas a serem dizimadas da sociedade. 
c)  é muito melhor vê-los nas prisões. 
d)  o pânico que acontece  na sociedade é culpa deles. 
 
 
 
 

04. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  
A expressão “parece viver em pânico”, na primeira e na 
segunda linha do texto significa que: 
a)  As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a 

criminalidade. 
b)  Os grandes filósofos já alertavam para a teoria do 

pânico na vida das pessoas. 
c)  Viver em grandes cidades transforma o cotidiano em 

um transtorno geral. 
d) Cada dia, mais e mais pessoas estão enfrentando 

problemas no cotidiano. 
 

05. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  
Na oração “Aqueles que já estão cegos pelo pavor não 
têm dúvida ao enxergar” A partir dos estudos gramaticais 
podemos dizer que o termo destacado se refere a: 
a)  Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta. 
b)  Oração Subordinada Substantiva Subjetiva. 
c)  Oração Coordenada Sindética Explicativa. 
d)  Oração Subordinada Adjetiva Restritiva. 

 
06. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  

Na oração: Dentre eles, 86% fazem isso, mesmo durante o 
período de pânico. Substituindo 86% por 1% flexionando o 
verbo FAZER no pretérito imperfeito do indicativo, obter-
se-á: 
a)  1% fará. 
b)  1% farão. 
c)  1% fazia. 
d)  1% faziam. 

 
07. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  

Assinale a alternativa que apresenta palavra em sentido 
conotativo. 
a)  Não será preciso castigar os adultos. 
b)  Vários pensadores falaram sobre a criminalidade. 
c)  É o ensino que arrebenta as grades. 
d)  Muitos querem a pena de morte. 

 
08. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  

Atribuir-se-á o emprego de dois-pontos, em "Um poeta é 
sempre irmão do vento e da água: deixa seu ritmo por 
onde passa." (Cecília Meireles). A intenção é de anunciar: 
a)  uma explicação; 
b)  um esclarecimento; 
c)  um vocativo; 
d)  uma citação. 
. 
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09. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  
No fragmento de texto "Temos de cobrar dos deputados e 
senadores as leis necessárias para punir esses 
assassinos. Das autoridades do trânsito, fiscalização e 
multas vigorosas para quem desobedece às leis e à 
sinalização. E da justiça , rapidez e dureza com os 
infratores." (Nicole Puzzi, Veja 1280, ano 26, n° 12) 
Empregam-se as vírgulas para: 
a)  separar termos coordenados; 
b)  separar as orações adjetivas; 
c)  isolar orações intercaladas; 
d)  indicar a supressão do verbo. 

 
10. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  

O segmento sublinhado pode-se substituir, sem prejuízo 
para a correção e o sentido do texto em: 
a)  O grupo que abrange os seis países mais ricos por 

onde se abarcam. 
b)  São carentes de propostas políticas por imunes a. 
c) Sob a direção de Capangas o movimento foi 

declaradamente ilegal por em cuja direção. 
d) E sobra-me uma raiva que deve valer a dos mais 

radicais interesses por talvez equivalha à. 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO DE ENFERMEIRO  
Valor por questão: 

Questão V. Questão Peso V. Ponderado 
Da questão11 à questão 22 0,5 2,5 1,25 
Da questão 23 à questão 34 1,0 2,5 2,5 
Da questão 35 à questão 40 2,0 2,5 5,0 

 
11. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5) 

Sobre a lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, é correto 
afirmar, EXCETO: 
a) A Conferência de Saúde reuni-se a cada dois anos 

com a representação dos vários seguimentos sociais, 
para avaliar a situação da saúde e propor as futuras 
diretrizes. 

b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(CONASS) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (CONASENS) terão 
representações no Conselho Nacional de Saúde. 

c) É responsabilidade do Conselho de Saúde a 
formulação de estratégias e controle da execução da 
política de saúde na instância correspondente. 

d) A representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências serão paritárias em relação ao 
conjunto dos demais seguimentos. 

 
12. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5) 

Assinale a alternativa que apresenta o evento no qual 
foram aprovadas as teses que podem ser consideradas 
como marco do processo de reforma sanitária brasileira. 
a) VIII Conferência Nacional de Saúde. 
b) II Conferência Nacional de Saúde. 
c) IX Conferência Nacional de Saúde. 
d) VII Conferência Nacional de Saúde. 

13. (Fundelta) (Valor da questão 0,5) 
De acordo com a Norma Operacional de Assistência a 
Saúde 01/2002, constitui-se responsabilidade dos 
municípios em gestão plena da atenção básica ampliada: 
a) gerenciar todas as unidades ambulatoriais públicas 

existentes em seu território. 
b) elaborar o plano municipal de saúde e o relatório de 

gestão. 
c) organizar toda a rede de atenção básica com exceção 

dos prestadores privados. 
d) manter o controle das doenças desde que 

enquadradas como transmissíveis. 
 
14. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  

O Pacto pela Vida portaria GM/MS 399, que integra o 
Pacto pela Saúde 2006, prevê como um dos seus 
objetivos a execução de programas voltados para a 
assistência ao: 
a) câncer de pele. 
b) câncer de colo do útero. 
c) câncer de pulmão. 
d) câncer de próstata. 
 

15. (Fundelta) (Valor da questão 0,5) 
De acordo com a classificação das doenças, elas podem 
ser divididas em emergentes, reemergentes e 
permanecentes. Indique a alternativa em que as doenças 
aparecem nessa sequencia de classificação. 
a) Tuberculose, AIDS e febre amarela. 
b) AIDS, hanseníase e dengue. 
c) Febre amarela, tuberculose e hantavirose. 
d) AIDS, tuberculose e hanseníase. 

 
16. (Fundelta) (Valor da questão 0,5) 

O indicador que expressa “O maior ou menor poder que 
uma determinada doença tem de provocar a morte 
daqueles que adquirem esta enfermidade, em um 
determinado intervalo de tempo”, é: 
a) Fatalidade. 
b) Mortalidade. 
c) Letalidade. 
d) Virulência. 
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17. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5) 
A raiva continua sendo um problema de Saúde Publica 
nos países em desenvolvimento, principalmente a 
transmitida por cães e gatos, mantendo a cadeia de 
transmissão animal domestica/homem. Sobre raiva, é 
correto afirmar, EXCETO: 
a) O vírus rábico é neurotrópico com ação no sistema 

nervoso central, causando um quadro clinico de 
encefalite aguda. 

b) O variável período de incubação esta relacionado à 
localização, gravidade do ferimento (mordedura, 
arranhura e lambedura) e concentração de partículas 
virais inoculadas. 

c) É considerado caso confirmado todo aquele que 
apresenta quadro clinico sugestivo de encefalite 
rábica, com antecedentes ou não de exposição ao 
vírus rábico. 

d) No Brasil, em 2008, um paciente após suspeita clinica, 
foi iniciado o protocolo de Milwaukee adaptado a 
realidade Brasileira, resultando no primeiro registro de 
cura de raiva humana . 
 

18. (Fundelta) (Valor da questão 0,5) 
Paciente com o Índice de Massa Corporal – IMC de 26,5  
apresenta, segundo o critério de classificação da 
Organização Mundial de Saúde, em condição de peso: 
a) normal. 
b) sobrepeso. 
c) obeso classe I. 
d) obeso classe II. 

 
19. (Fundelta) (Valor da questão 0,5) 

Ao executar um procedimento sem conhecimento técnico 
científico, o profissional esta expondo o paciente a danos 
decorrentes de: 
a) omissão. 
b) dolo. 
c) imperícia. 
d) imprudência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. (Fundelta)  (Valor da questão 0,5)  
Relacione as colunas: 
I-  direitos. 
II-  responsabilidades. 
III-  deveres. 
IV- proibições. 
(     )  negar assistência de enfermagem em caso de 

urgência e emergência. 
(     )  respeitar o ser humano em situação de morte e 

pós-morte. 
(     )  recusar-se a executar atividades que não sejam de 

sua competência legal. 
(     )   assegurar ao cliente uma assistência de 

enfermagem livre de danos decorrentes de 
imperícia, negligência ou imprudência. 

(     )  ser informado sobre o diagnostico provisório ou 
definitivo de todos os clientes que estejam sob sua 
responsabilidade 

a) IV, III, I, II, I. 
b) III, II, I, IV, I. 
c) I, III, II, IV, II. 
d) IV, III, I, IV, II. 

 
21. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  

Criança de 10 anos deu entrada no setor de emergência 
vitima de queimadura por leite quente. No exame físico, 
apresenta eritema, edema e flictemas na região do braço. 
Essas características classificam a queimadura dessa 
criança como sendo de: 
a) 1º grau. 
b) 2ºgrau. 
c) 3ºgrau. 
d) 4ºgrau. 

 
22. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)  

De acordo com o Programa de Humanização no Pré-natal 
e Nascimento, é critério fundamental para o 
acompanhamento pré-natal, a solicitação dos seguintes 
exames, EXCETO: 
a) grupo sanguíneo e fator Rh. 
b) glicemia de jejum e sorologia para hepatite B (HBsAg).  
c) paracitologico de fezes e cultura de urina. 
d) sorologia para toxoplasmose e teste anti-HIV. 

 
23. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  

Recém-nascido, filho de mãe diabética encontra-se 
letárgico, hipotônico com episódios de tremores e abalos. 
Requer pronta intervenção do enfermeiro, pois apresenta 
características de: 
a) cetoacidose diabética. 
b) hiperglicemia. 
c) crise convulsiva.   
d) hipoglicemia. 
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24. (Fundelta) (Valor da questão 1,0) 
A heparina, adicionada ao liquido dialisador durante 
hemodiálese , tem como objetivo: 
a) evitar a oclusão do cateter. 
b) acelerar a absorção da albumina. 
c) aumentar a permeabilidade capilar. 
d) aumentar a quantidade de sódio perdido durante 

hemodiálise. 
 
25. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  

Uma solução de 300ml de soro fisiológico a 0,9% deverá 
ser administrado a 50ml /hora. Calcule o número de 
microgotas e o tempo necessário em horas, para que 
essa solução seja administrada. 
a) 100mic/min em 4 horas . 
b) 50mic/min em 5 horas.  
c) 35mic/ min em 5horas. 
d) 50mic/ min em 6 horas.  

 
26. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  

Pode ser caracterizado como aspecto clínico de dengue, 
EXCETO: 
a) Febre alta (39°C a 40°C), cefaléia e adinamia. 
b) Mialgia e artralgia. 
c) Niastigmo e presença ou não de prurido. 
d) Metrorragia e petéquias.  

 
27. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0) 

A indicação da adrenalina como medicamento utilizado 
em Parada Cardio-Respiratória (PCR) é: 
a) Administrar a pacientes em parada cardíaca causada 

por taquicardia ventricular, fibrilação ventricular e 
assistolia ou atividade elétrica sem pulso. 

b) Administrar a todos os pacientes com isquemia aguda 
ou suspeita de hipoxemia, incluindo aqueles com 
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). 

c) Administrar a pacientes com bradicardia sintomática, 
contração ventricular prematura e sintomas de 
isquemia. 

d) Administrar para corrigir acidose metabólica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. (Fundelta) (Valor da questão 1,0) 
Considerada mundialmente como medida primária, a 
higienização das mãos desempenha importante papel no 
controle de infecções relacionadas à assistência a saúde. 
Sobre higienização das mãos, é correto afirmar, 
EXCETO: 
a) Na assistência a pacientes colonizados e/ou 

infectados com bactérias multirresistentes, a 
higienização das mãos podem ser feitas com vários 
anti-sépticos e sabonetes associados a anti-sépticos, 
como clorexidina, polivinilpirrolidona-iodo (PVPI), 
triclosan e álcool. 

b) A higienização das mãos com sabonete líquido 
favorece a remoção da microbiota transitória, tornando 
as mãos limpas. 

c) O álcool a 70% apresenta rápida velocidade de ação e 
baixo efeito residual. A clorexidina a 4%  apresenta 
efeito residual e raras reações alérgicas. 

d) O termo Lavagem das Mãos foi substituído por 
Higienização das Mãos, por ser mais abrangente, 
dependendo do objetivo a técnica pode ser: 
Higienização simples, Higienização séptica, Fricção 
de antisséptico e Antissepsia cirúrgica.  

 
29. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0) 

A Doença de Chagas apresenta vários modos de 
transmissão, EXCETO: 
a) Sexual.  
b) Oral.  
c) Vertical.  
d) Transfusional.  

 
30. (Fundelta) (Valor da questão 1,0) 

Após a utilização de artigos de assistência respiratória, 
considerados semicríticos, o Enfermeiro deverá submetê-
los a desinfecção de alto nível ou esterilização. É correto 
afirmar, EXCETO: 
a) O tempo de exposição ao hipoclorito de sódio varia de 

acordo com a carga microbiana, quanto mais 
contaminada, maior o tempo de exposição. 

b) O hipoclorito de sódio é o desinfetante recomendado 
para artigos que não contenham componentes 
metálicos. 

c) Alto poder germicida, baixo custo e baixa toxicidade 
são características do hipoclorito de sódio 

d) A permanência do artigo por 30 minutos no hipoclorito 
de sódio a  10.000 ppm e de 60 minutos no hipoclorito 
de sódio a 200 ppm, possibilitam a desinfecção. 
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31. (Fundelta) (Valor da questão 1,0) 
Nos Sinais Vitais, a temperatura corporal equivale ao grau 
de calor que o corpo humano apresenta. Na hipertermia 
em que a temperatura corpórea aumenta em algum 
momento durante o dia, mas em 24 horas retorna ao 
normal é chamada: 
a) Hipertermia Intermitente 
b) Hipertermia Maligna 
c) Hipertermia Recorrente 
d) Hipertermia Remitente 

 
32. (Fundelta)  (Valor da questão 1,0)  

São complicações transfusionais mais comuns e 
potencialmente graves, EXCETO: 
a) Reação febril não hemolítica. 
b) Reação hemolítica aguda. 
c) Contaminação bacteriana. 
d) Sobrecarga pulmonar. 

 
33. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  

No controle das infecções hospitalares, classifica-se a 
limpeza hospitalar como, EXCETO: 
a) Limpeza concorrente. 
b) Limpeza transitória. 
c) Limpeza terminal. 
d) Limpeza de manutenção. 

 
34. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)  

Durante o período de internação, J.J. apresentou crise 
convulsiva. O Enfermeiro da unidade prestou assistência 
correta após a convulsão realizando cuidados, EXCETO: 
a) Manteve o paciente em decúbito dorsal. 
b) Manteve oxigênio disponível. 
c) Manteve aspirador disponível 
d) Deixou as grades laterais elevadas. 

 
35. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  

Dos distúrbios hidroeletrolíticos que acontecem na prática 
clínica, e que precisam ser corrigidos, a hipernatremia 
caracteriza-se pelo aumento sérico de: 
a) Cálcio.  
b) Sódio.  
c) Potássio.  
d) Magnésio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  
Sobre a vacina pneumocócica 10 conjugada, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) Essa vacina protege a criança de bactérias tipo 

pneumococo, que causam doenças graves como 
meningite, pneumonias, otite media aguda, sinusite e 
bacteremia. 

b) A vacina é administrada em duas doses e mais um 
reforço. A primeira dose é oferecida no segundo mês 
de vida e a próxima aos quatro meses de vida, sendo 
o reforço aos 12 meses. 

c) O intervalo entre as doses é de 60 dias e mínimo de 
30 dias. 

d) Administrar reforço preferencialmente entre 12 e 15 
meses de idade. 

 
37. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  

A NR-32 no quesito de riscos biológicos, determina que o 
empregador deve vedar, EXCETO: 
a) O ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de 

lentes de contato no trabalho. 
b) A guarda de alimentos em locais destinados para este 

fim. 
c) O uso de calçados abertos. 
d) O consumo de alimentos e bebidas nos postos de 

trabalho. 
 
38. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  

A Escala de Coma de Glasgow permite avaliar o nível de 
consciência em pacientes com trauma craniano. São 
parâmetros utilizados: 
a) Respostas de abertura ocular, capacidade motora e 

cognitiva. 
b) Respostas de abertura ocular, fala e resposta a dor. 
c) Respostas de abertura ocular, fala e capacidade 

motora. 
d) Respostas de abertura ocular, capacidade motora e 

resposta a dor. 
 

39. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)  
Caracteriza-se por postura descerebrada o paciente que 
apresenta como resposta postural anormal de estímulo: 
a) Extensão e rotação externa dos membros superiores e 

flexão plantar dos pés. 
b) Adução e flexão dos membros superiores, rotação 

interna dos membros inferiores e flexão plantar dos 
pés. 

c) Extensão dos membros superiores e rotação interna 
dos membros inferiores. 

d) Adução e flexão dos membros superiores. 
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40. (Fundelta) (Valor da questão 2,0) 
No manejo do paciente com diarreia, o plano de 
tratamento para prevenir a desidratação da criança que 
apresenta o estado geral irritado e intranquilo, sedento, 
bebendo avidamente e com enchimento capilar 
prejudicado deverá ser: 
a) Plano A. 
b) Plano B. 
c) Plano C. 
d) Plano D. 
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