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INSTRUÇÕES 
 

1-Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos 
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, 
inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao 
fiscal de sala. 
2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja 
incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar 
ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido 
após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o 
candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se 
devidamente identificado no caderno de provas.  
3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma 
opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM 
AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada. 
4- A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluído o tempo destinado 
à identificação - que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento 
do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO). 
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MANHÃ 

 
 

 

 

NÍVEL MÉDIO 

 
MAIS INFORMAÇÕES: 
 

 Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

 Telefone: 0(86) 9438-4081 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

NOME DO CANDIDATO: 

_________________________________________________________ 
 

Nº DE INSCRIÇÃO: 

_________________________________________________________ 

 




http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                      QUESTÕES DE 1 A 10 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

                        

 

 

Leia o texto abaixo e responda as questões de 01 a 05 

 

E se... Os holandeses tivessem colonizado o Brasil? 

 

A dominação holandesa do Brasil durou apenas 24 anos (1630-1654), vivendo um período de 

apogeu sob o comando do conde Maurício de Nassau, entre 1637 e 1644. Foi um intervalo curtíssimo 

dentro dos três séculos – mais precisamente, 322 anos – da nossa história colonial, mas conseguiu deixar 

marcas significativas, principalmente em Pernambuco, centro administrativo dos holandeses no território 

brasileiro. 

A maior diferença estava no fato de o governo holandês não comandar diretamente a colonização. 

“Essa tarefa havia sido entregue, na verdade, a uma empresa de propriedade dos capitalistas do porto de 

Haia, chamada Companhia Privilegiada das Índias Ocidentais”, afirma Alexandre Hecker, historiador da 

Universidade Estadual Paulista (UNESP). Eles receberam não só o direito de ocupar as terras e explorá-las 

economicamente, como de organizar toda a vida social, política, religiosa e cultural. “Era uma verdadeira 

privatização geral, com todas as medidas administrativas servindo apenas ao lucro dos financiadores do 

projeto. Foi assim que Nassau dirigiu as terras e a população a partir de Recife”, diz Alexandre. 

Mas a grande herança de Nassau certamente foi no campo cultural. “Ele não só criou aqui o 

primeiro observatório astronômico das Américas, como trouxe cientistas para estudar os tipos humanos, 

a fauna e a flora locais, junto com pintores de altíssima qualidade – como Frans Post, Albert Eckout e 

Georg Marcgraf – para documentar tudo isso”, afirma André Moysés Gaio, historiador da Universidade 

Federal de Juiz de Fora. A contribuição de Post foi além da pintura, interferindo na arquitetura de Recife, 

com a construção de sobrados altos, canais e pontes de grande valor urbanístico. 

“As obras desses artistas e o planejamento urbano da capital pernambucana são considerados 

extraordinários para a época – e A História Natural, de Marcgraf, permaneceu a única obra de referência 

sobre o Brasil até o século XIX”, diz outro historiador, Ronald Ramanelli, da Universidade Federal 

Fluminense. Dificilmente haveria um Nassau português. Em terras lusas, as ciências e as artes estavam 

submetidas ao crivo da Inquisição. 

“Mas essas realizações eram iniciativas pessoais de Nassau, não representam um padrão de 

colonização holandesa, se é que isso existe”, afirma André Moysés. Seu colega Ronald prefere uma 

comparação com outras colonizações protestantes: “Ingleses e holandeses criaram sociedades escravistas 

dominadas por uma minoria branca, tanto nos Estados Unidos quanto na África do Sul. Nesse último caso, 

mesmo com o fim do apartheid, os brancos controlam 80% das terras e das riquezas do país, apesar de 

não representarem mais que 10% da população. Ou seja, o país continua um barril de pólvora”. Alguém aí 

gostaria de viver num Brasil assim? 

 

 

QUESTÃO 01 
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1. As informações contidas no título do texto expressam ideia de: 
 

a) Suposição 

b) Certeza 

c) Ironia 

d) Impossibilidade 

 

2. Segundo o texto, a dominação holandesa do Brasil foi: 
 

a) Suficiente para explorar exageradamente os recursos minerais do país, apesar de ter durado só 24 anos. 

b) Bastante representativa. Principalmente se levar em consideração a sua pequena duração 

c) Insignificante para a história do país, pois não lhe trouxe contribuições culturais. 

d) Muito importante, pois o governo holandês transferiu para cá a sede administrativa do país. 

 

3. De acordo com o texto, os grandes investimentos pessoais do conde Mauricio de Nassau deram-se na 

área. 
 

a) Política 

b) Financeira 

c) Religiosa 

d) Cultural 

 

4. Segundo o texto, a forma de administração de Mauricio de Nassau. 

 

a) Era criticada e combatida pelo governo holandês 

b) Seguia o modelo dos capitalistas do porto de Haia 

c) Prejudicava economicamente o governo holandês 

d) Pode ser considerado um projeto antiquado de trabalho 

 

5. No trecho – vivendo um período de apogeu sob o comando do conde Mauricio de Nassau – o termo em 

destaque equivale a: 

 

a) Expectativa 

b) Auge. 

c) Colonização 

d) Declínio 

 

6. O artigo é uma palavra variável que se antepõe ao substantivo e concorda com ele em gênero e número. 

Levando em consideração essa característica, assinale a alternativa cuja frase com as palavras 

destacadas são artigos. 
 

a) “Aprendi a respeitar as ideias alheias, a deter-me diante do segredo de cada consciência, a compreender 

antes de discutir; a discutir antes de condenar” (Norberto Bobbio). 

b) “Imediatamente me veio à cabeça o conselho de Manuel Bandeira a uma jovem, que lhe perguntou o que 

ele aconselharia a quem quisesse iniciar-se na literatura: o de não pedir conselhos a ninguém” 

(Fernando Sabino). 

c) “A mulher pensava na travessura do filho; não a referiu ao marido, pediu à vizinha que não aludisse a 

ela” (Machado de Assis). 

d) “Sonhei que ia por uma estrada sob a luz da lua, quando, a uma curva do caminho, dou com um casarão 

estranho, ares de mal-assombrado” (Fernando Sabino). 
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7. Considere os três períodos abaixo: 

I. O tempo ficou fechado à tarde, e um temporal desabou sobre a cidade. 

II. “Eu te peço perdão por te amar de repente, embora o meu amor seja uma velha canção nos teus 

ouvidos” (Vinicius de Moraes). 

III. Embora meu amor seja uma velha canção nos teus ouvidos, eu te peço perdão por te amar de repente. 
 

Nos períodos acima, a vírgula que separa as orações é: 
 

a) Opcional em I e II; obrigatória em III. 

b) Opcional em I e III; Obrigatório em II. 

c) Opcional em I; obrigatório em II e III. 

d) Opcional em II; obrigatória em I e III. 
 

 

8.  Assinale a alternativa em que os algarismos romanos devem ser lidos como numerais ordinais. 
 

a) Na Constituição Federal, o capítulo VI do Título VIII trata da proteção ao meio ambiente. 

b) Em meados do século XVIII, o exército espanhol e o português se uniram e massacraram os índios 

guaranis das missões jesuíticas no sul do Brasil. 

c) Pio XII foi papa durante o período mais tumultuado do século XX 

d) O século XXI começou no ano 2001, e não no ano 2000, como muitos supõem. 

 

9. Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas da frase abaixo. 

 

 

 

 

 

a) lhe – eu – Vossa – Sua 

b) lhe – mim – Vossa – Sua  

c) vos – mim – Vossa – Vossa 

d) vos – eu – Vossa – Sua  

 

10. Leia os versos da canção abaixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os verbos destacados nos versos acima estão no: 
 

a) Gerúndio 

b) Infinitivo impessoal 

c) Particípio 

d) Imperativo pessoal 
 

Senhor Deputado, para ___ ser franco, é impossível para ___ apoiar ____ Excelência, pois as denúncias 

que pretende fazer contra ____Excelência, o presidente, não tem qualquer fundamento. 

 

Viver 

e não ter a vergonha de ser feliz. 

Cantar e cantar e cantar 

a beleza de ser um eterno aprendiz. 

(Gonzaguinha) 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 11 A 40 
 

 
 

11. O Aleitamento Materno pode ser considerado uma prática natural, decorrente do parto, voltada 

para nutrir o bebê. Assinale a alternativa que apresenta uma vantagem do aleitamento estritamente 

relacionada com o sistema imunológico é: 

a) Não exige preparo 

b) É adequada a espécie humana 

c) Possui inúmeros mecanismos de defesa 

d) Proporciona maior inter-relação mãe e filho 

 

12. A vacinação é um dos métodos mais importantes para a prevenção de doenças infecciosas. 

Podemos então, exemplificar as seguintes doenças preveníeis através da vacinação: 

a) Raiva, tétano e leishmaniose. 

b) Tétano, diabete e coqueluche. 

c) Poliomielite, coqueluche e sarampo. 

d) Poliomielite, tuberculose, e hipertensão. 

 

13. A posição considerada uma modificação da ginecologia, sendo utilizada para exame vaginal, retal 

e da bexiga, é determinada: 

a) Trendelenburg 

b) Litotômica 

c) Ortostática 

d) Fowler 

 

14. A dengue é uma infecção viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. A medida preventiva 

adequada contra a doença é; 

a) Vacinação da população infantil e adulta 

b) O tratamento dos comunicantes dos doentes 

c) A utilização de cloro em caixas d’agua e poços  

d) Eliminação de criadouros de mosquitos Peri domiciliar. 

 

15. A via indicada para administração dos soros antivenenosos é: 

a) Intradérmica 

b) Intramuscular 

c) Endovenosa 

d) Peridural 
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16. Um paciente cirúrgico com bom estado nutricional que permanece deitado por tempo 

prolongado pode desenvolver na pele a seguinte alternativa: 

a) Fistula 

b) Edema 

c) Prurido 

d) Escara 

 

17. A imunização é definida como a aquisição de proteção imunológica contra uma doença 

infecciosa A imunização passiva para prevenção de hepatite B é indicada, principalmente, para os 

trabalhadores da: 

a) Indústria 

b) Pecuária 

c) Saúde 

d) Pesca 

 

18. A via de absorção mais indicada para administração de substancias oleosas é: 

a) A sublingual 

b) A intramuscular 

c) A Intradérmica 

d) A oral 

 

19. A leptospirose é uma doença infectocontagiosa causada pela Leptospira interrogans. Essa doença 

é transmitida pelo homem contaminado através de: 

a) Fezes 

b) Urina 

c) Saliva 

d) Secreção 

 

20. O acompanhamento pré-natal é essencial para garantir uma gestação saudável e um parto 

seguro e também para esclarecer as dúvidas das futuras mães. A vacina que rotineiramente se aplica no 

período pré-natal é: 

a) Dupla 

b) Tríplice 

c) Antitetânica 

d) Anti-rubéola 
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21. Doença infecciosa ou doença transmissível é qualquer doença causada por um agente biológico. 

A doença infecciosa em que devemos manter o paciente livre de barulhos e estímulos luminosos para evitar 

contraturas frequentes é: 

a) Tuberculose 

b) Sarampo 

c) Malária 

d) Tétano 

 

22. Esterilização é o processo que promove completa eliminação ou destruição de todas as formas 

de micro-organismos presentes. Na esterilização da vidraria por meio de calor seco é importante: 

a. Submeter material a aeração 

b. Deixar material esfriar lentamente 

c. Manter temperatura acima de 200°C. 

d. Encher completamente a estufa 

 

23. “A vacina ‘MMR” pode ser usada para proteção de contato com doentes portadores de: 

a) Rubéola 

b) Dengue 

c) Malária 

d) Difteria 

 

24. A administração do soro é indicada pela seguinte via: 

a) Subcutânea 

b) Hipodérmica 

c) Endovenosa 

d) Intramuscular 

 

25. Na escala de apgar, consideramos o numero pontos que o recém-nato atinge nas melhores 

condições: 

a) 08 

b) 14 

c) 47 

d) 05 

 

26. A vacina BCG produz proteção às crianças contra formas graves de tuberculose. Ela deve ser 

aplicada na seguinte via: 

a) Intradérmica 

b) Intramuscular 

c) Endovenosa 

d) Subcutânea 

 

27. Em relação à dengue, assinale a alternativa correta. 

a) O homem infectado continua sendo a única fonte de infecção para o mosquito. 

b) No Brasil esta doença não é mais um grave problema de saúde pública. 

c) Existem apenas três sorotipos sorológicos distintos do vírus: DEN-1, DEN-2, DEN-3. 

d) Não devemos repor líquido por via oral, mesmo se bem tolerado em casos de febre alta, anorexia e 

vômitos. 
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28. Doença infecciosa viral e contagiosa, também conhecida como hepatite de incubação curta, 

constitui-se como a principal via de contágio à exposição fecal-oral. Este enunciado define: 

a) Hepatite C. 

b) Hepatite A. 

c) Hepatite E. 

d) Hepatite D. 

 

29. Sobre a Hanseníase, analise a alternativa incorreta. 

a) Reações hansênicas são surtos de agudização da doença, podendo ser de dois tipos: reação tipo I e 

reação tipo II. 

b) Na forma clínica indeterminada, a baciloscopia é negativa, não havendo comprometimento de troncos 

nervosos. 

c) A paralisia do nervo ciático poplíteoexterno está associada à mão em garra. 

d) Nas reações de tipo II, o uso de Talidomida é proibido em mulheres em idade fértil. 

 

30. O pré-natal tem extrema importância para garantir a saúde da mãe e do bebê, e deve ser iniciado 

assim que a gravidez for confirmada. Não faz parte dos exames laboratoriais solicitados na primeira 

consulta pré-natal: 

a) Hemograma. 

b) Citologia oncótica cervical. 

c) Pesquisa Mitsuda. 

d) VDRL. 
 

31. Pré-eclâmpsia é um distúrbio que afeta cerca de 5% das mulheres grávidas. Não faz parte dos 

fatores de risco para préeclâmpsia, na gestação: 

a) Hipotensão arterial. 

b) Gestação gemelar. 

c)  Hidropisia fetal. 

d) Gestação molar. 
 

32. Na sociedade atual, o planejamento familiar é muito importante para a qualidade de vida, pois só 

assim para garantir um futuro digno para os descendentes. Constitui método contraceptivo de barreira, 

EXCETO: 

a) Preservativo feminino. 

b) Espermicida. 

c) Condom masculino. 

d) Coito interrompido. 
 

33. A remoção ou redução do número de bactérias na pele por meio de limpeza mecânica, (escova 

com sabão), ou por aplicação de preparado químico, de modo a reduzir os riscos de natureza biológica, é 

um procedimento usual da enfermagem no atendimento ambulatorial denominado: 

a) Sanificação 

b) Degermação 

c) Esterilização 

d)  Desinfestação 
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34. O processo físico ou químico de redução da carga microbiana com eficácia para as formas 

esporuladas, quando o procedimento é realizado com aldeídos e ácido peracético e com duração entre 5 e 

30 minutos, é denominado desinfecção de 

a) Nível médio 

b) Nível intermediário 

c) Alto nível 

d) Baixo nível 
 

35. As vias mais comuns para a administração de medicamentos por via parenteral são a 

intramuscular, a subcutânea, a endovenosa e a intradérmica. As regiões para aplicação intramuscular são: 

a) Dorsoglútea, deltoidiana, ventroglútea e face ântero-lateral da coxa. 

b)  Fossa antecubital e face posterior da perna. 

c) Face posterior da perna e antecubital do braço. 

d)  Face póstero-lateral do antebraço e coxa. 

 

36. As atividades de manuseio, conservação e administração de imunobiológicos da sala de 

vacinação são desenvolvidas pela equipe de enfermagem. São funções da equipe de enfermagem 

preconizadas pelo Ministério da Saúde em seu Manual de Procedimentos para Vacinação todas as abaixo, 

EXCETO. 

 

a) Encaminhar e dar destino adequado aos imunobiológicos inutilizados. 

b) Manter as condições ideais de conservação dos imunobiológicos. 

c) Prover periodicamente as necessidades de material e imunobiológicos. 

d) Comprar imunobiológicos e testar a sua validade. 

 

37. As doenças infecciosas e parasitárias podem estar relacionadas ao trabalho. O técnico de 

enfermagem do trabalho deve conhecer a etiologia, o modo de transmissão, as atividades laborais de maior 

risco, assim como, as medidas adotadas no controle dessas doenças. Sobre o assunto, analise as alternativas 

abaixo. 

I. Tuberculose é uma doença de notificação compulsória; as medidas específicas de controle são: controle 

do comunicante, vacinação com BCG, quimioprofilaxia e educação para a saúde. 

II. Na leptospirose, o período de incubação varia de 4 a 50 dias, em geral, 7 dias. Quanto maior o tempo de 

incubação, mais rápida é a progressão da doença e maior a sua gravidade. 

III. Em caso de confirmação de dengue relacionada ao trabalho, deve-se informar o trabalhador, examinar 

os expostos, notificar o caso, emitir a CAT e orientar o empregador para eliminar os fatores de risco. 

IV. Tétano relacionado ao trabalho ocorre em trabalhadores que exercem atividades em contato direto com 

água ou solo contaminados ou em locais com dejetos de animais portadores de germe. 

Analisando os itens acima podemos concluir que: 

 

a) Todos estão corretos 

b) Apenas I está correto 

c) Apenas II, III e IV estão corretos 

d) Todos estão incorretos 
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38. Relacione as doenças com seus agentes causadoras. A seguir assinale a alternativa com a 

sequência correta de cima para baixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 2 – 1 – 4 – 3  

b) 2 – 3 – 1 – 4  

c) 2 – 4 – 3 – 1  

d) 2 – 3 – 1 – 4  

 

 

39. Com relação aos métodos de esterilização, assinale a opção correta. 

a) Os métodos físicos privilegiam os materiais que não podem sofrer altas temperaturas e/ou altas 

pressões. 

b) A presença de matéria orgânica no material a ser esterilizado inviabiliza a esterilidade ao final do 

processo. 

c) Os métodos químicos têm como principal desvantagem a necessidade de reutilização da solução 

desinfetante devido ao seu alto custo. 

d) A autoclave de barreira é obrigatória, de acordo com normatização da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa). 

 

40. Para evitar a Síndrome Hemorrágica de recém-nascido é necessária a administração de uma 

vitamina nas primeiras horas de vida. Qual vitamina seria: 

a) K 

b) C 

c) E 

d) A 

 

1. Tétano 

2. Hanseníase 

4. Difteria 

3. Tuberculose (   ) Corynebacterium diphteriae 

(   ) Clostridium tetani 
 
 

(   ) Mycobacterium tuberculosis 

 

(   ) Mycobacterium leprae 
 







