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Língua Portuguesa – questões de 1 a 10. 

  

1. No texto: “Os corações também têm orelhas e estou certo que cada um ouve, não conforme teu os ouvidos, senão 

conforme teu o coração e a inclinação”. 

De acordo com o fragmento acima: 

(A)  As pessoas interpretam o que ouvem de acordo com sua própria personalidade e não seguindo uma análise 

objetiva. 

(B)  Cada um tem sua própria verdade, às quais novas informações nada acrescentaram.  

(C)  Inclinamo-nos a acreditar mais no que dizem os outros que na própria voz que ouvimos no íntimo. 

(D)  Cada qual tende a julgar mais segundo as evidencias dos fatos do que pelos dados da consciência. 

 

2. No período “ainda que fosse bom jogador, não ganharia a partida”, a oração destacada encerra ideia de: 

(A) causa   (B) concessão    (C) fim     (D) condição 

 

3. Assinale a alternativa em que aparece um predicado verbo-nominal. 

(A)  Os viajantes chegaram cedo ao destino. 

(B)  Estava irritado com as brincadeiras. 

(C)  Compareceram todos atrasados à reunião.  

(D)  Nomearam as novas ruas da cidade. 

 

4. “Quando o enterro passou, 

        Os homens que se achavam no café 

       Tiraram o chapéu maquinalmente”. 

 

A oração “que se achavam no café” é: 

(A) Subordinada adverbial condicional. 

(B) Coordenada sindética adversativa. 

(C)  Subordinada objetiva restritiva. 

(D)  Subordinada substantiva objetiva direta. 

 

5. Assinale a alternativa que contém erro de concordância verbal.  

(A)  Eu havia perdido a tranquilidade. 

(B)  Existem, em sua imaginação, concepções absurdas. 

(C)  Imaginei que houvessem pessoas educadas por aqui. 

(D)  Devem existir por lá, como por aqui, pessoas perigosas. 

 

As questões 6 e 7 referem-se à estrofe do texto Soldados verdes de Cassiano Ricardo: 

  

O cafezal é a soldadesca verde 

que salta morros na distância iluminada 

um dois, um dois, de batalhão em batalhão 

na sua arremetida acelerada contra o sertão. 

 

6. “Que salta morros na distância iluminada.” A figura de linguagem destacada no verso é: 

(A)  Onomatopeia   (B) Prosopopeia   (C) Metáfora    (D) Eufemismo 

 

7. O primeiro verso do poema apresenta o emprego da: 

(A) Metonímia         (B) Catacrese    (C) Comparação   (D) Metáfora 

 

8. Leia o texto a seguir: 

 

- Pai, posso sentar na mesa pra comer? 

- Claro, filho, mas, não suje o bumbum de feijoada, tá!? 

I.  A fala do garoto escrita na norma culta deve ficar da seguinte forma: “Pai, posso sentar-me à mesa para comer?”. 

II.  Interpretando a piada temos que: “sentar em” sugere sentar em cima da mesa, sujando, pois, o “bumbum”. 

III.  A fala do garoto escrita na norma culta deve ficar da seguinte forma: “Pai, posso assentar-me à mesa para 

comer?”. 

Marque a afirmativa correta: 

(A) apenas I   (B) Apenas II  (C) Apenas II e III  (D) Apenas I e II 
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9. Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao emprego dos elementos linguísticos utilizados nas duas tirinhas. 

(A)  A expressão “agora” é empregada como delimitadora de tempo anterior e posterior. 

(B)  A expressão “parabéns” denota ironia. 

(C)  A forma verbal “ensine” se encontra no modo imperativo. 

(D)  O conectivo “ou”, empregado duas vezes, expressa condição. 

 

10. Considere com atenção as frases que seguem: 

I. O cabo e o coronel foram chamados para interrogatório, mas os esclarecimentos do policial se opuseram aos do 

colega de farda; 

II. O delegado discutiu com o investigador por causa da prepotência; 

III. Na festa do candidato a vereador, vários alimentos foram trocados por broches do partido, que seriam entregues a 

comunidades pobres. 

Há ambiguidade provocada por má formação da frase em: 

(A) Apenas I   (B) Apenas II e III  (C) Apenas III  (D) Apenas I, II e III 

 

 

Matemática – questões de 11 a 20. 

 

11. Calculando os valores de x e y na figura abaixo encontramos respectivamente: 

 

(A)  (10°, 40°) 

(B)  (15°, 35°) 

(C)  (20°, 30°)  

(D)  (18°, 32°) 

 

12.  Em uma corrida de Fórmula 1, um piloto arisco fez cada volta em 1min e 20s, com uma velocidade média de 252 

km/h. Mas, começou a chover e ele passou a gastar 1min e 30s por volta. Nesse caso, qual era a velocidade média? 

(A)  A velocidade média caiu para 224 km/h. 

(B)  A velocidade média caiu para 225 km/h. 

(C)  A velocidade média caiu para 80 km/h. 

(D)  A velocidade média caiu para 200 km/h. 

 

13. O polígono ABCDE sobre uma malha de triângulos equiláteros, todos iguais, com lados de 1 cm. 

 

OU VOCÊ PARA DE FAZER 
SOPA, OU EU PARO DE 
ESCREVER HIPROCRISIA. 

DE DUAS UMA, MAMÃE... 

AGORA, POR FAVOR, ENSINE PRA 
GENTE COISA REALMENTE 
IMPORTANTE. 

PARABÉNS, 
PORFESSORA, 

PELO VISTO SUA 
MÃE É ÓTIMA. 

MINHA MÃE ME AMA 

 

MINHA MÃE ME MIMA 
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Qual é a afirmação falsa? 

(A) O perímetro de ABCDE é de 7 cm. 

(B) A área de ABCDE é igual à área de 7 triângulos. 

(C) Nenhum lado do polígono mede o mesmo que o outro. 

(D) O polígono tem 5 lados. 

 

14. Observe. São balanças em equilíbrio: 

 
Cada pacote A tem: 

(A)  135g   (B) 125g   (C) 110g   (D) 105g 

 

15. A história dos dois namorados corresponde à equação: 

 

 
(A)  x + 2x = 220 

(B)  2x + 10 = 220 – 10 

(C)  2x + 10 = 220 

(D)  x + 2x + 10 = 220 

 

16.  Dois concursos têm o mesmo número de candidatos. Os ¾ dos candidatos do primeiro concurso excedem de 560  

    
 

 
  dos candidatos do segundo. O número de candidatos de cada concurso é: 

(A) 600     (B) 1.800   (C) 1.700   (D) 1. 600 

 

17. Num mapa, cuja escala   
 

         
 a estrada Belém Brasília tem 67 cm. Calcule, em km, a distância real. 

(A)  Velocidade média = 97,2 km/h 

(B)  Velocidade média = 77,2 km/h 

(C)  Velocidade média = 79,6 km/h 

(D)  Velocidade média = 66,2 km/h 

 

18.  Maria guarda suas bermudas em uma única gaveta do armário de seu quarto. Na gaveta encontram-se sete 

bermudas verde, nove vermelha, uma preta, três azul e três brancas. Uma noite, no escuro Maria abre a gaveta e pega 

algumas bermudas. O número mínimo de bermudas que Maria deve pegar para ter certeza de ter pegado ao menos 

duas bermudas da mesma cor é: 

 

(A) 2    (B) 4    (C) 6    (D) 8 

 

19.  Qual é o total de números ímpares de cinco algarismos, menores que 66.380, que podem ser formados com os 

dígitos 2, 3,6,7 e 9? 

(A) 915    (B) 923    (C) 927    (D) 943 

 

 

 

 

 

EU TENHO X 
REAIS. 

EU TENHO O DOBRO E 
MAIS 10 REAIS. 

JUNTOS TEMOS 
220 REAIS. 
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20.  Movendo-se pauzinho (os) na figura I, é possível transformá-la na figura II. 

                      
O número de pauzinhos que deve ser movido para fazer tal transformação é: 

(A) 1    (B) 2    (C) 3    (D) 4 

  

Conhecimentos Gerais – questões 21 a 30. 

 

21.  Os economistas liberais do século XIX, frente aos problemas criados pela industrialização, opunham-se aos 

pensadores socialistas, defendendo: 

(A) A propriedade privada, a livre concorrência e algumas reformas. 

(B) A abolição do Estado que expressa o modo de produção dominante. 

(C) O fim da livre iniciativa e da propriedade coletiva dos meios de produção. 

(D) A dissolução da sociedade de classe, através da revolução social. 

 

22. Uma das principais causas do reconhecimento da independência brasileira por parte de Portugal foi devido à: 

(A) Mediação da Inglaterra e à transferência para o Brasil de dívidas em libras contraída por Portugal no Reino Unido. 

(B) Mediação da Espanha e à renovação dos acordos comerciais de 1810 com a Inglaterra. 

(C) Mediação da França e dos Estados Unidos e à concessão do título de Imperador Perpétuo do Brasil a d. João VI. 

(D) Mediação da Santa Aliança e ao pagamento à Inglaterra de indenizações pela invasão napoleônica. 

 

23. “O regime cubano não funciona mais nem para nós” - Fidel Castro.  

Assinale a alternativa que melhor define o regime de Cuba: 

(A) Totalitarista   

(B) Monárquico    

(C) Parlamentarista   

(D) Presidencialista 

 

24.  As manifestações ocorridas recentemente mostraram que o “pacato” cidadão brasileiro tem voz. Uma das várias 

reinvindicações ganhou força, foi “atendida” pela Câmara dos Deputados, a popularmente batizada “cura gay” projeto 

de lei apresentado no sentido de permitir o tratamento por psicólogos de pacientes que quisessem "reverter" a 

homossexualidade. Sobre o assunto assinale a única opção incorreta: 

(A) O autor original do projeto foi o ex-deputado Paes de lira. 

(B) A pedido do deputado João Campos o projeto foi retirado de tramitação. 

(C) O deputado João Campos afirmou que seu pedido para retirar o projeto de tramitação foi para evitar que ele fosse  

usado para  “desviar o foco” dos protestos. 

(D) O projeto não foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. 

 

25.  Ainda, a respeito dos resultados das reinvindicações que levaram milhares de brasileiros às ruas, chamou à atenção 

a bandeira levantada contra a PEC 37, que até então pouco se havia falado. Em relação a PEC 37 é correto afirmar: 

(A) A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 37 tinha o objetivo de privatizar as investigações para o Ministério 

Público. 

(B) O projeto foi apresentado em janeiro de 2013 pelo deputado federal e delegado Lourival Mendes. 

(C) Com a pressão popular a emenda que antes das manifestações contava com apoio de lideranças politicas e 

provavelmente seria aprovada, foi derrubada com 87% dos votos.  

(D) A emenda pretendia garantir a exclusividade das investigações criminais às polícias Civil e Militar. 

 

26. Jandaia localiza-se ao: 

(A) Sul Goiano        

(B) Norte Goiano    

(C) Sudeste Goiano            

(D) Centro-Oeste Goiano 
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27. Acerca do que estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos sobre a posse e o exercício do servidor é incorreto 

afirmar que: 

(A) A posse ocorrerá 30 (trinta) dias após a publicação do ato de provimento. 

(B) A posse não poderá ser concedida mediante procuração. 

(C) No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração 

quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. 

(D) É de quinze dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da 

posse. 

 

28.  Estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos de Jandaia que a vacância do cargo público decorrerá de todas as 

situações abaixo, exceto: 

(A) Exoneração   (B) Demissão   (C) Promoção   (D) Licença  

 

29. Preencha as lacunas do texto abaixo com base no artigo 19 do Estatuto dos Servidores Municipal: 

“Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por 

período de ___________meses. Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de 

desempenho, por comissão instituída para essa finalidade. Dois dos fatores observados no estágio probatório são: 

___________e_____________.” 

(A) 24; Assiduidade e disciplina. 

(B) 24; Capacidade de iniciativa e produtividade. 

(C) 36; Responsabilidade e produtividade. 

(D) 36; Assiduidade e Organização. 

 

30. De acordo com o Estatuto dos servidores Municipal o servidor estável somente  perderá o cargo: 

(A) Em virtude de sentença judicial em andamento. 

(B) Mediante processo administrativo sem que lhe seja assegurada ampla defesa. 

(C) Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei, assegurada ampla defesa.  

(D) O servidor perderá o cargo se ocorrer qualquer uma das hipóteses acima. 

 

Conhecimentos Específicos – questões de 31 a 40. 

 

31. A NOB 96 foi criada no intuito de incluir orientações operacionais propriamente ditas aos princípios e as diretrizes 

do Sistema, consubstanciados na CF/88 e nas Leis 8.080/90 e 8.142/90. Baseado nesta NOB marque a opção 

CORRETA no que se refere à Gestão Plena Municipal. 

(A) Formulação e execução da política de sangue e hemoterapia. 

(B) Formulação e execução da política estadual as política farmacêutica em articulação com o Ministério da Saúde.  

(C) Execução das ações básicas, de média e alta complexidade em vigilância sanitária, bem como, opcionalmente, as 

ações do PDAVS (Programa Desconcentrado de Ações de Vigilância sanitária). 

(D) Execução de operações complexas voltada ao controle de doenças que possam se beneficiar da economia de 

escala. 

32. CRD deu entrada na Unidade na Urgência do Município de Jandaia após uma acidente moto ciclístico, hipotenso 

(PA 100X80 mmHg), taquisfigmico (P 100 bpm), taquipeneico (R 22 rpm), hipotérmico, confuso, agitado e ansioso, 

refere sentir frio e sede, abre os olhos espontaneamente, apresenta resposta a estímulos dolorosos, cianose de 

extremidades, palidez cutânea e sudorese. Diante do fato quais os cuidados sequencias que o (a) enfermeiro (a) devem 

prestar:  

(A)  Punção venosa para reposição volêmica com 2000 ml de SF 0,9% ou Ringer Lactato e oxigenação.  

(B)  Entubacao, punção venosa para infusão de 100 ml de SG 5% e torniquete devido a fratura.  

(C)  Reposição volêmica com 500 ml de SF 0,9% pois o paciente se encontra consciente, oxigenação, e compressão 

na área da fratura.  

(D)  Realizar redução do membro fraturado, punção venosa para hidratação e entubacao.  

33. Ao receber um paciente apresentando febre, enriquecimento cervical, cefaleia intensa, êmese, sob o diagnostico de 

Meningite Viral qual a conduta do (a) enfermeiro (a) diante o quadro clinico: 

(A) Precaução para aerossóis e administração dos medicamentos sintomáticos. 

(B) Precaução para aerossóis, administração dos medicamentos sintomáticos e antibióticos. 

(C) Precaução de contato e administração dos medicamentos sintomáticos. 

(D) Precaução padrão e administração dos medicamentos sintomáticos. 
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34. Paciente com 31 semanas de gestação sofreu uma queda e chegou a unidade de saúde apresentando hemorragia 

vaginal em quantidade moderada, presença de metrosístoles irregulares e taquicardia, após o diagnostico médico de 

descolamento prematuro de placenta (DPP) o (a)  enfermeiro (a) deve: 

(A) Realizar punção venosa, auxiliar na ausculta do BCF e estimular movimentação da gestante para evolução de 

parto normal. 

(B) Realizar punção venosa, auxiliar na ausculta do BCF e preparar o CC para uma eventual cesárea. 

(C) Auxiliar na ausculta do BCF, realizar toque e manter o médico informado. 

(D) Auxiliar na ausculta do BCF, realizar manobra de Leopold e preparar o pré-parto para eventual parto normal. 

35. O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto 

sobre a situação de saúde da população brasileira. O controle do câncer de colo de útero está elencado dentro desse 

Pacto e apresenta objetivos específicos, de acordo com esses objetivos marque a opção CORRETA: 

(A) Para diminuir a incidência de NIC I e II deve-se realizar uma cobertura de 80% para o exame preventivo de colo 

de útero, conforme protocolo, em 2006. 

(B)  Para diminuir a incidência de NIC I e II deve-se realizar uma cobertura de 60% para o exame preventivo de colo 

de útero, conforme protocolo, em 2006. 

(C) Histerectomia para os casos de NIC I, conforme protocolo, em 2006. 

(D) Distribuição de preservativos pela rede pública a fim de evitar a transmissão dos diversos tipos de HPV, uma 

vez que esse vírus constitui o fator de risco para o câncer de colo uterino, conforme 2006.  

36. Quais São as diretrizes do Pacto de Gestão: 

(A)  Hierarquização, Regionalização, Financiamento, Planejamento, PPI, Fortalecimento da Gestão da Vigilância 

em Saúde e Educação em Saúde 

(B) Descentralização, Regionalização, Financiamento, Planejamento, PPI, Regulação, Participação Social e Gestão 

do Trabalho e da Educação na Saúde. 

(C) Equidade, Resolutilidade, Descentralização, Regionalização, Bloco de Financiamento para a Atenção de Média e 

Alta complexidade. 

(D) Descentralização, Equidade, Integralidade, Financiamento aos programas da ESF, Participação da Comunidade e 

Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. 

37.  Paciente com histórico de alcoolismo crônico e diagnostico de cirrose hepática foi internado na UTI em crise de 

abstinência alcoólica apresentando agitação, hematêmese, anorexia, câimbras, hepatomegalia, ascite, ictería 4+/4+, PA 

100X70 mmHg, HGT 50md/dl. OBS: Paciente não tem Hepatite B. Aos cuidados de enfermagem marque a opção 

CORRETA.  

(A) Administração da medicação conforme prescrição médica, administrar a primeira dose da Vacina de Hepatite B, 

dieta hipossódica, aferição do perímetro abdominal, balanço hidroeletrolítico, monitoração dos sinais vitais e HGT. 

(B) Administração da medicação conforme prescrição médica, administrar a primeira dose da Vacina de Hepatite B, 

orientar o paciente quanto aos riscos da ingestão de álcool, estimular hidratação oral, dieta livre, estimular 

deambulação. 

(C) Administração da medicação conforme prescrição médica, administrar a primeira dose da Vacina de Hepatite B, 

aferição do perímetro abdominal, aumentar a ingestão. hídrica, posicionar o leito em posição tredelemburg. 

(D) Administração da medicação conforme prescrição médica, administrar a primeira dose da Vacina de Hepatite B, 

dieta hiperproteica, aferição do perímetro abdominal, hidratação oral continua, monitoração dos sinais vitais e HGT. 

38. De acordo com a Resolução COFEN – 358/2009 que dispõe sobre a Assistência de Enfermagem e a 

implementação do Processo de Enfermagem e a Implementação do Processo de Enfermagem em ambientes públicos 

ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências, de acordo com as 5 

etapas marque a opção CORRETA atendendo a ordem em que elas aparecem: 

(A) Coleta de dados de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento de Enfermagem, Implementação e 

Avaliação de Enfermagem. 

(B) Coleta de dados de Enfermagem, Planejamento de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Implementação e 

Avaliação de Enfermagem. 

(C) Coleta de dados de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Implementação Planejamento de Enfermagem, e 

Avaliação de Enfermagem. 

(D) Coleta de dados de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Implementação, Avaliação de Enfermagem e 

Planejamento de Enfermagem. 
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39.  De acordo com a Lei 8080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação de saúde, 

organização e funcionamento dos serviços de saúde. O artigo  6º inciso  I trata da execução das ações, são elas: 

I - De Vigilância Sanitária e de Vigilância Epidemiológica;  

II - De saúde do trabalhador; 

III - de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; 

IV - de assistência terapêutica integral, exceto farmacêutica; 

(A) Somente I e II são verdadeiras. 

(B)  Somente I e III são verdadeiras. 

(C) I, II e III são verdadeiras. 

(D) I, II e IV são verdadeiras. 

40. Que fator dentre os propostos abaixo, reduz a prevalência de qualquer doença.  

(A) O aumento da letalidade. 

(B) O aumento da incidência. 

(C) A diminuição da letalidade. 

(D) Aumento da expectativa de vida. 

 







