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Língua Portuguesa 
 

01. O texto abaixo é inspirado nos anos 80, de lá para cá 
palavras e expressões passaram por processo de 
transformação na língua escrita e falada. Qual o 
significado atual das palavras e expressão grifadas? 

 
Nos anos 80, o melhor programa para fazer com os 
amigos era ir a um bailinho. Geralmente, estes 
ocorriam nos finais de semana, e eram a ocasião 
perfeita para flertar. A aparência era, como hoje, 
demasiado importante. A moda estampada nas capas 
de revistas ditava o visual da noite: as meninas 
desfilavam suas calças cocotas, e os rapazes as 
inseparáveis japonas. Na pista, local de maior 
visibilidade, o medo era cometer uma gafe. Afinal, 
embora décadas tenham se passado, desde lá quase 
tudo torna-se pretexto para o ti ti ti no dia seguinte. 

 
Assinale a alternativa correta 

 
A) Festa, paquerar, cintura alta, coletes, mico, fofoca 
B) Balada, dar mole, cintura baixa, jaquetas, mico, 

babado  
C) Baile, namorar, cintura larga, casacos, mico, fofoca 
D) Boate, cortejar, cintura estreita, coletes, mico, 

babado 
E) Discoteca, namoriscar, cintura alta, casaco, mico, 

fofoca. 
 

02. Marque a alternativa, cujo grupo de palavras está 
corretamente acentuado, de acordo com o Novo 
Acordo Ortográfico da língua portuguesa: 

 
A) Ínterim, cajá, armazém, heroico, Ideia, heróis, 

faísca.  
B) Assembléia, Heroi, Vestuário, Inevitavel, Pestífero, 

Rotulo, Elétrico. 
C) Idéia, Herói, Inevitável, Media, Rótulo, Egregio, 

Egoísta. 
D) Heróico, Vestuario, Indivíduo, Egrégio, Hidraulico, 

Inúmero. 
E) Individuo, Média, Pestifero, Eletrico, Egoista, 

Hidrelétrica, Número. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03. Preencha os espaços em aberto, utilizando 
corretamente os numerais indicados na coluna abaixo: 

 
1- Juliana tirou 2,5 na prova que tinha 4 questões. Ela 

acertou ____________do teste. 
2- Beatriz classificou-se em ________________ lugar 

no vestibular. 
3- Aquela mulher está grávida de _______________ 
4- Na fazenda de Antônio vimos mais de 

___________vacas malhadas. 
 

(    ) Quádruplos 
(    ) Vinte mil 
(    ) Vigésimo sexto 
(    ) Um quarto 

 
Assinale a alternativa correta 

 
A) 1, 2, 3, 4 
B) 4, 3, 2, 1 
C) 3, 4, 2, 1  
D) 1, 3, 4, 2 
E) Nenhuma das resposta 

 

04. Preencha os espaços em aberto, craseando 
corretamente. 

 
_____ (A, À) noite, iremos _____ (A, À) São Paulo com 
_____ (AS,ÀS) alunas do curso de arte da 
Universidade Federal, faremos visita _____ (A, À) 
pinacoteca e voltaremos _____(AS, ÀS) 23 horas. 
_____(A, À) tarde do dia seguinte, falaremos com o 
Reitor _____(A, À) qualquer hora para juntos 
relatarmos _____(A, À) visita. 

 
Assinale a alternativa correta 

 
A) À, À, AS, À, AS, A, À, A 
B) A, À, ÀS, À, ÀS, À, A, A 
C) A, A, ÀS, A, ÀS, À, À, A 
D) À, A, AS, À, ÀS, À, A, A  
E) A, A, ÀS, A, AS, A, A, A 

 

05. Quais das frases abaixo estão corretas quanto à 
concordância nominal: 

 
1- Foi muito cara a farda do colégio este ano. 
2- São muito caras as viagens ao exterior. 
3- É bom ficar a sós com quem se ama. 
4- Maria entregou as correspondências hoje, haja vista 

a urgência. 
5- O frete estava incluso no preço do produto. 

 
Assinale a alternativa correta 

 
A) 1\3\5 
B) 1\3\4\5 
C) 1\4\5 
D) 1\2\4\5 
E) 1\2\3\4\5  
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06. Quais das frases abaixo estão corretas quanto à 
concordância verbal: 

 
1- Mais de um cantor participou do concerto. 
2- Mais de um cantor participaram do conserto. 
3- Eram oito horas quando Maria bateu na janela. 
4- Bia, Artur e João festejaram o aniversário de 

Alberto. 
5- Procuram-se mestres de obras com dois anos de 

experiência. 
 

Assinale a alternativa correta 
 

A) 1\3\5 
B) 1\5 
C) 1\4  
D) 2\5 
E) 3\4\5 
 

07. Classifique as orações coordenadas sindéticas com 
conjunções: 

 
1- Nos esportes, os atletas vencem e correm para o 

abraço da torcida. 
2- Assim caminha a humanidade, entretanto devemos 

melhorar nossos passos. 
3- É preciso decidir agora, ou não conseguiremos 

evoluir objetivamente. 
4- Passou no concurso, portanto deverá preencher o 

formulário de contratação. 
5- O ditado popular é certo: devemos sair cedo de 

casa, pois o trem se espera  na estação. 
 

Assinale a alternativa correta 
 

A) Explicativa, conclusiva, alternativa, adversativa, 
aditiva. 

B) Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, 
explicativa.  

C) Conclusiva, explicativa, alternativa, adversativa, 
aditiva. 

D) Alternativa, explicativa, conclusiva, adversativa, 
aditiva. 

E) Nenhuma das alternativas está correta. 
 

08. As orações subordinadas substantivas podem ser 
classificadas como: 

 
Assinale a alternativa correta 

 
A) Apositivas, temporais, causais, comparativas, 

condicionais, consecutivas, conformativas. 
B) Objetivas diretas, objetivas indiretas, completivas 

nominais, predicativas, apositivas, subjetivas. 
C) Restritivas, explicativas, temporais, comparativas, 

condicionais, causais, consecutivas, finais. 
D) Predicativas, apositivas, concessivas, condicionais, 

conformativas, causais, consecutivas, finais. 
E) Objetivas diretas, predicativas, explicativas, 

condicionais, causais, consecutivas, proporcionais, 
finais. 

 

09. Assinale a frase corretamente pontuada: 
 

A) Claro,  tenho certeza, respondeu-me, ela, a mim. 
B) Sairá de casa agora, ou chegará atrasada. 
C) Sempre sempre a farei feliz! 
D) Paris, 23, de novembro, de 1987. 
E) Você foi ontem! Eu, irei, às 20 horas. 

 
10. O texto abaixo é de  Raquel Rolnik,  As vozes das ruas 

– as revoltas de junho, em Cidades Rebeldes, (Editora 
Boitempo, 2013).   Destaca aspectos importantes 
relacionados com as passeatas recentes ocorridas no 
país. Na sua opinião, que motivos provocaram os 
protestos de junho de 2013 ? 

 
"Nas nossas ruas, o direito à mobilidade se entrelaçou 
fortemente com outras pautas e agendas constitutivas 
da questão urbana, como o tema dos megaeventos e 
suas lógicas. Me lembrei de um cartaz que vi em uma 
das passeatas: “Quando meu filho ficar doente vou 
levá-lo ao estádio”. 

 
 A questão urbana e, particularmente, a agenda da 
reforma urbana, constitutiva da pauta das lutas sociais 
e fragilmente experimentadas em municípios nos anos 
80 e 90 foram abandonadas pelo poder público. 

 
 Não se compra o direito à cidade em concessionárias 
de automóveis e em feirões de casas: o aumento de 
renda, que possibilita o crescimento do consumo, não 
resolve nem o problema da falta de urbanidade nem a 
precariedade dos serviços públicos de educação e 
saúde, muito menos a inexistência de sistemas 
integrados eficientes e acessíveis de transporte." 

 
Assinale a alternativa correta 

 
A) Protesto contra o desemprego 
B) Revolta contra a corrupção 
C) Má qualidade dos serviços públicos de saúde, 

educação e transporte 
D) Reivindicação por crédito 
E) Reivindicação por habitação 
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Matemática 
 

11. Considere os seguintes conjuntos: A = {1,3,5,6}; B = 
{3,5,9,12}; C = {3,9,15,18} e D = {18,23,50}. Então, 
podemos afirmar que o Conjunto D = (A U B) ∩ (C ∩ D) 
é: 

 
A) {1,9,15,23} 
B) {3} 
C) {18} 
D) {1,3,5,6,9,15,18,23,50} 
E) {3,9} 

 

12. Considere os conjuntos A e B, tais que: n(A U B) = 23, 
n(B) = 10 e n(A ∩ B) = 7; qual o número de elementos 
de A ( ou seja: n(A) )? 

 
A) 10 
B) 20 
C) 13 
D) 15 
E) 17 

 

13. Numa certa escola, foi verificado que 150 alunos foram 
reprovados; dos quais, 100 em Matemática e 80 em 
Português. Quantos deles foram reprovados em 
Matemática e em Português?  

 
A) 100 
B) 20 
C) 30 
D) 80 
E) 50 

 

14. Há dez anos uma pessoa media 1,6 metros de altura, 
atualmente ela mede 1,9 metros; quantos decímetros 
ela cresceu nesse período? 

 
A) 0,3 
B) 3 
C) 30 
D) 10 
E) 0,03 

 

15. Quantos quilogramas equivalem a 4500 gramas? 
 

A) 45 
B) 0,45 
C) 0,045 
D) 4,5 
E) 450 

 

16. Uma piscina tem capacidade para 150500 litros de 
água, isso corresponde a quantos metros cúbicos? 

 
A) 150,5 
B) 0,01505 
C) 15,05 
D) 0,1505 
E) 1,15 

17. Em uma pesquisa de opinião pública numa certa 
cidade, 1800 pessoas foram entrevistadas, 80%  
dessas pessoas foram a favor de uma lei, a qual 
determina uma multa para quem jogar lixo em lugar 
público. Quantas pessoas não foram a favor dessa lei?  

 
A) 800 
B) 160 
C) 360 
D) 640 
E) 260 

 

18. Uma pessoa pagou 112 reais a mais pelo aluguel do 
apartamento onde mora, esse aumento foi decorrente 
de um reajuste contratual de 7%; qual era o valor do 
aluguel antes desse reajuste? 

 
A) R$ 2200,00 
B) R$ 1600,00 
C) R$ 1700,00 
D) R$ 1200,00 
E) R$ 1600,00 

 

19. Um veículo percorreu 60 km em 30 minutos, qual foi 
sua velocidade média? 

 
A) 100 km/h 
B) 160 Km/h 
C) 180 Km/h 
D) 60 Km/h 
E) 120 Km/h 

  

20. Qual a taxa trimestral de juros, que aplicando 950 
reais, durante 3 (três) meses, obtemos um montante de 
R$ 983,25? 

 
A) 4,8% 
B) 3,5% 
C) 2,5% 
D) 3,25% 
E) 6,25% 
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Conhecimentos Específicos 
 

21. No exame físico, durante o processo da inspeção, o 
profissional de enfermagem pode identificar um 
comportamento oral deletério em um derivado 
epidérmico conhecido como unha ou lâmina ungueal. A 
esse hábito dá-se o nome de: 
 
Assinale a alternativa correta 
 
A) Acrofobia 
B) Onicofagia 
C) Acromegalia 
D) Paroníquia 
E) Onicólise 

 

22. Nos pacientes que possuem mais de uma ferida, deve-
se iniciar o curativo: 
 
Assinale a alternativa correta 
 
A) Pelas feridas fechadas e limpas 
B) Pelas feridas abertas não infectadas 
C) Pelas feridas infectadas abertas 
D) Pelas feridas infectadas fechadas 
E) Por qualquer tipo de ferida 

 

23. Respiração cíclica em três fases, com movimentos 
cada vez mais profundos, atingindo amplitude máxima, 
seguida de uma diminuição gradativa, chegando à 
apneia, refere-se a que padrão respiratório? 
 
Assinale a alternativa correta 
 
A) Kussmaul 
B) Ritmo de Biot 
C) Cheyne-stokes 
D) Taquipnéia 
E) Bradipnéia 

 

24. Obstrução localizada na traqueia que pode ser 
causada por corpo estranho, tumor, dentre outros, 
provocando ruído intenso que pode ser ouvido à 
distância: 
 
Assinale a alternativa correta 
 
A) Estertores Crepitantes 
B) Roncos e Sibilos 
C) Ruídos Adventícios 
D) Estertores Bolhosos 
E) Cornagem 

 
 
 
 
 
 
 

25. Marque a alternativa correta com o nome da posição 
indicada para pacientes que apresentam desconforto 
cardíaco ou respiratório por permitir uma expansão 
máxima do tórax. Nesse posicionamento as principais 
áreas de sustentação do peso são os calcanhares, o 
sacro e as partes posteriores do ilíaco, sendo assim 
necessária dedicação especial do profissional em 
relação aos cuidados com a pele. 

 
A) Posição de Fowler 
B) Posição de Sims 
C) Decúbito Supino 
D) Decúbito Ventral 
E) Posição de Trendelenburg 

 

26. Peristalse é uma função normal de que órgão? 
 
Assinale a alternativa correta 
 
A) Fígado 
B) Intestino 
C) Cérebro 
D) Pulmão 
E) Pâncreas 

 

27. Lesões com deslocamento da pele, que podem manter-
se ligadas ou não ao tecido sadio, apresentando 
grande sangramento são denominadas: 
 
Assinale a alternativa correta 
 
A) Lacerações 
B) Eviscerações 
C) Escoriações 
D) Avulsões 
E) Incisões 

 

28. A infecção hospitalar é apontada como o produto de 
uma falha no processo de assistência à saúde e um 
dos grandes problemas de saúde pública em todo o 
mundo, cuja forma de transmissão, dentre outras, 
ocorre através do contato com perdigotas. Sobre essa 
forma específica de transmissão marque a alternativa 
correta: 
 
A) Contato direto entre superfícies corporais e a 

transferência física de microorganismos entre um 
hospedeiro susceptível e uma pessoa colonizada ou 
infectada. 

B) Contato indireto entre indivíduos, intermediado por 
objetos contaminados. 

C) Transmissão através do contato com objetos, 
alimentos, água, mãos e equipamentos 
contaminados. 

D) Contato da mucosa conjuntiva, nasal e oral com 
gotículas contendo microorganismos provenientes 
de pessoa infectada que se propagam no ar a curtas 
distâncias através da tosse, fala ou espirros. 

E) NDA  
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29. Em relação à Portaria 1060/GM, é correto afirmar à luz 
dos direitos universais do indivíduo, que seu propósito 
principal consiste em: 

 
Assinale a alternativa correta 

 
A) Reabilitar a pessoa portadora de deficiência na sua 

capacidade funcional e desempenho humano – de 
modo a contribuir para a sua inclusão plena em 
todas as esferas da vida social – e proteger a saúde 
deste segmento populacional, bem como prevenir 
agravos que determinem o aparecimento de 
deficiências. 

B) Preparação adequada do País para atender às 
demandas das pessoas na faixa etária de mais de 
60. 

C) Viabilizar parcerias com organismos internacionais, 
com organizações governamentais, não 
governamentais e do setor privado para 
fortalecimento da Atenção Básica e da estratégia de 
saúde da família no País. 

D) Desenvolver atividades de acordo com o 
planejamento e a programação realizados com base 
no diagnóstico situacional e tendo como foco a 
família e a comunidade. 

E) NDA 
 

30. As seringas possuem graduações diferentes para cada 
tamanho, que precisam ser observadas para que a 
quantidade de medicamento seja correspondente ao 
volume prescrito. Dessa forma, cada traço da seringa 
de 1ml corresponde a: 

 
Assinale a alternativa correta 

 
A) 0,01 ml 
B) 0,02 ml 
C) 0,1 ml 
D) 0,2 ml 
E) 1,0 ml 

 

31. A região do deltoide direito foi internacionalmente 
padronizada como área de aplicação do: 

 
Assinale a alternativa correta 

 
A) BCG-ID 
B) Teste do Mantoux 
C) PPD 
D) Teste de Shick 
E) Hemoterapia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. Após a expulsão da placenta e a resultante diminuição 
dos estrogênios e da progesterona circulante, a 
glândula pituitária anterior secreta: 

 
Assinale a alternativa correta 

 
A) Prolactina 
B) Lactobacillus 
C) Lactose 
D) Colostro 
E) Progesterona 

 

33. Percentual do volume térmico-diastólico que é ejetado 
a cada sístole: 

 
Assinale a alternativa correta 

 
A) Resistência Vascular sistêmica 
B) Contratilidade 
C) Débito Cardíaco 
D) Volume sistólico 
E) Fração de Ejeção 
 

34. Leptospiras são micoorganismo tópicos, com a forma 
de espiroquetas flexíveis, delgados e móveis, 
conseguem viver na água durante semanas e podem 
causar doenças como: 

 
I. Leptospirose 
II. Sífilis 
III. Pneumonia 
IV. Dengue 
V. Rubéola 

 
Assinale a alternativa correta 

 
A) Apenas a I esta correta 
B) Apenas a I e II estão corretas 
C) Apenas a IV esta correta 
D) Apenas a IV e V estão corretas 
E) Apenas a III esta correta 

 

35. A infecção puerperal afeta o aparelho genital feminino 
no período pós-parto. Dentre os sinais e sintomas 
mencionados abaixo, marque a assertiva 
correspondente à infecção puerperal: 

  
I. Febre 
II. Lóquios fétidos 
III. Dor na região uterina 
IV. Taquicardia  
V.  Agitação. 

 
A) Apenas I e II estão corretas 
B) Apenas I esta correta 
C) Apenas III e V estão corretas 
D) Apenas IV e V 
E) Estão corretas I, II, III, IV, V 
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36. Doença infecto contagiosa crônica; de grande 
relevância para a saúde pública, apresentando 
sintomas de manchas esbranquiçadas com perda ou 
alteração da sensibilidade. A descrição anterior define: 

 
Assinale a alternativa correta 

 
A) Vitiligo 
B) Albinismo 
C) Manchas senis 
D) Hanseníase 
E) Melasma 

 

37. Diarreias agudas de aspecto semelhante à agua de 
arroz e vômitos são sintomas apresentados pelo 
paciente com cólera. Em casos mais graves o indivíduo 
pode apresentar: 

 
Assinale a alternativa correta 

 
A) Desidratação, perda de sais minerais e diminuição 

acentuada da pressão sanguínea em curto espação 
de tempo, com possibilidade de causar a morte das 
pessoas. 

B) Desidratação, epistaxe, perda de sais minerais e 
diminuição acentuada da pressão sanguínea em 
curto espação de tempo, com possibilidade de 
causar a morte das pessoas. 

C) Desidratação, perda de sais minerais e diminuição 
acentuada da pressão sanguínea em curto espação 
de tempo, sem possibilidade de causar a morte das 
pessoas. 

D) Desidratação, perda de sais minerais e diminuição 
acentuada da pressão sanguínea em curto espação 
de tempo, midríase unilateral, sem possibilidade de 
causar a morte das pessoas. 

E) Desidratação, constipação intestinal, perda de sais 
minerais e diminuição acentuada da pressão 
sanguínea em curto espação de tempo, com 
possibilidade de causar a morte das pessoas. 

 

38. Não é uma doença causada por bactérias: 
 

Assinale a alternativa correta 
 

A) Difteria 
B) Coqueluche 
C) Erisipela 
D) Meningite 
E) Hepatite 

 

39. Marque a alternativa referente à doença transmitida 
pelo mesmo vetor que causa a febre amarela: 

 
A) Leishmaniose cutânea 
B) Dengue 
C) Malária 
D) Tripanossomíase Americana 
E) Leishmaniose visceral 

 
 

40. São doenças sexualmente transmissíveis, exceto: 
 

Assinale a alternativa correta 
 

A) Sífilis 
B) Gonorreia 
C) Cancroide 
D) Granuloma 
E) Hepatite A 

 




