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LÍNGUA PORTUGUESA

Caso uma nave extraterrestre invadisse o espaço
aéreo terrestre, com toda certeza seus tripulantes
diriam que neste planeta não habita uma civilização
inteligente, tamanho é o grau de destruição dos
recursos naturais. Essas são palavras de um
renomado cientista americano.. Apesar dos avanços
obtidos ao longo dos anos, a humanidade ainda não
descobriu os valores fundamentais da existência. O
que chamamos orgulhosamente de civilização nada
mais é do que uma agressão às coisas naturais. A
grosso modo, a tal civilização significa a devastação
das florestas, a poluição dos rios,
s, o envenenamento
das terras e a deterioração da qualidade do ar. O
que chamamos de progresso não passa de uma
degradação deliberada e sistemática que o homem
vem promovendo há muito tempo, uma autêntica
guerra contra a natureza.

Considerando que conhecemos dois lados de
um triângulo retângulo (Catetos A e B), que
são, respectivamente, 16cm e 30cm qual é a
área deste triângulo?

A.
B.
C.
D.

230cm²
240cm²
250cm²
260cm²

6.

Observe os números abaixo e indique a sexta
parte da média do grupo:
25 - 41 - 48 - 55 - 64 - 68 - 77
6
7
8
9

A.
B.
C.
D.

CONHECIMENTOS GERAIS
7.

Qual a data da criação do Município de Rio do
Oeste?

A.
B.
C.
D.

23/06/1958
23/07/1958
31/01/1959
03/10/1958

8.

Qual o nome do primeiro prefeito do Município
de Rio do Oeste, escolhido pelas urnas
populares?

A.
B.
C.
D.

Massimo Girardi
Leandro Bertoli
Aderbal Ramos da Silva
Adolfo Konder

9.

Em relação aos Símbolos do município de Rio
do Oeste, avalie as assertivas abaixo em
relação ao brasão municipal e indique a opção
INCORRETA:

A.

A cor azul representa o céu azul e sereno das plagas
rioestenses.
A cor branca representa a paz e a amizade que unem
o povo no lema Ordem e Trabalho.
A cor amarela expressa as riquezas minerais, entre
elas o carvão existente na localidade de águas
Verdes.
A espada representa a luta dos moradores contra as
adversidades naturais que assolam o município.

Afrânio Primo. Jornal Madhva
hva (adaptado).

1.
A.
B.
C.
D.
2.
A.
B.
C.
D.
3.
A.
B.
C.
D.

De acordo com o texto acima, é CORRETO
afirmar que o cientista americano de fato está
preocupado com:
A qualidade do ar apenas.
Os valores morais.
O que pensam os alienígenas.
A vida neste planeta.
Da maneira como o assunto é tratado no Texto,
é CORRETO afirmar que o meio ambiente está
degradado porque:
A humanidade como um todo preserva muito bem a
natureza.
A luta pela preservação é permanente e todos os
seres fazem a sua parte.
A civilização o está destruindo.
A destruição é irreversível bem como inevitável e
necessária.
O autor deixa uma mensagem que nos diz que
a humanidade:
Age contra sua própria existência.
Cumpre com todas ações ecológicas.
É atuante e extremamente preocupada.
uida atentamente e preserva os recursos naturais.
Cuida

(Fonte: www.riodooeste.com.br)

B.
C.
D.

MATEMÁTICA
4.
A.
B.
C.
D.

Observe a sequência abaixo e indique qual será
o seu 7º elemento:
6, 11, 17, 28, (...)
45
73
118
191
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5.

Leia a matéria a seguir e a utilize para responder as
perguntas seguintes:
O grande problema ecológico

PROVA

(Fonte: www.riodooeste.com.br)

(Fonte: www.riodooeste.com.br)

10. Um dos assuntos em mais ênfase no momento
é o processo de impeachment da atual
presidente do Brasil. Um ministro do STF Supremo Tribunal Federal suspendeu a
tramitação deste processo. Quem foi este
ministro?
A.
B.
C.
D.

Gilmar Mendes
Edson Fachin
Luiz Fux
Dias Toffoli

(Fonte: www.uol.com.br)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A.

11. Músculo que tem as funções de elevar o
assoalho da boca e com ele a língua, e se os
dentes estão ocluídos, auxiliar na deglutição:
A. Músculo gênio-hióide
B. Músculo masseter
C. Músculo milo-hióide
D. Músculo digástrico

B.

12. Com relação ao desenvolvimento normal da
linguagem da criança, se espera que em qual
momento a criança comece a falar as primeiras
palavras como “mamã”, “papá” ou “dada”:
A. 9 meses
B. 12 meses
C. 15 meses
D. 18 meses
13. Com base no projeto HumanizaSUS, do
Ministério da Saúde que indica a estratificação
de risco por cores (Acolhimento com Avaliação
e Classificação de risco), uma mulher de 45
anos, diabética em uso de insulina, referindo
sudorese intensa há 6 horas. Nega visão
são turva
e vômitos. PA: 100/60mmHg, FC: 86bpm, FR:
21ipm, glicemia capilar: >600mg/dl. Deve
Deve-se
ser classificada pela cor:
A. Vermelha
B. Laranja
C. Amarela
D. Azul
14. Com relação às medidas avançadas de
atendimento a Parada Cardiorrespiratória
(SAVC – PCR), assinale a alternativa incorreta:
A. Utiliza-se
se a capnografia como forma de onda para
confirmar e monitorar a posição do tubo
endotraqueal.
B. Quando indicado, utiliza-se
se a Amiodarona em bolus
na primeira dose (300mg) e a segunda dose de
150mg.
C. Em uso de desfibrilador bifásico, a indicação de
primeiro choque é de 360J.
D. As ventilações devem ser realizadas sem sincronia
com as compressões cardíacas de 8 a 10 por minuto.
15. O retorno da circulação espontânea (RCE)
durante a reanimação cardiopulmonar ocorre
durante o quarto minuto. O RCE é reconhecido
pelo aumento abrupto do PETCO2 (visível logo
após a quarta linha vertical) para mais de:
A. 12,5 mm Hg, compatível com uma melhora
substancial no fluxo sanguíneo.
B. 20 mm Hg, compatível com uma melhora substancial
no fluxo sanguíneo.
C. 25 mm Hg, compatível com uma melhora substancial
no fluxo sanguíneo.
D. 40 mm Hg, compatível com uma melhora substancial
no fluxo sanguíneo.
16. O Ataque Isquêmico Transitório (AIT) é
definido como breve episódio de perda da
função cerebral, devido à isquemia, que pode
ser localizada em uma porção do sistema
nervoso central suprida por um determinado
sistema vascular. Um estudo cooperativo de
AITs estabeleceu uma duração mediana de:

CADERNO DE PROVA: 2 - Enfermeiro

C.
D.

PROVA

2

TIPO 02

14 minutos para os AITs de origem carotídea e 8
minutos para os de origem vertebrobasilar.
20 minutos para os AITs de origem carotídea e 10
minutos para os de origem vertebrobasilar.
30 minutos para os AITs de origem carotídea e 15
minutos para os de origem vertebrobasilar.
50 minutos para os AITs de origem carotídea e 25
minutos para os de origem vertebrobasilar.

17. O ácido acetilsalicílico e a ticlopidina são
benéficos na prevenção de AVC após um AIT.
Analisando o benefício relativo, os efeitos
colaterais e os custos dessas drogas, o ácido
acetilsalicílico é considerado droga de escolha
para iniciar o tratamento antitrombótico. A
dose ideal de ácido acetilsalicílico
salicílico aceita é de:
A. 125 mg por dia, suficiente para proteção adequada
com poucos efeitos colaterais.
B. 250 mg por dia, suficiente para proteção adequada
com poucos efeitos colaterais.
C. 325 mg por dia, suficiente para proteção adequada
com poucos efeitos colaterais.
D. 500 mg por dia, suficiente para proteção adequada
com poucos efeitos colaterais.
etno
18. Os termos enfermagem transcultural, etnoenfermagem e enfermagem cultural foram
utilizadas na teoria de:
A. Madeleine M. Leininger em 1960.
B. Dorothea E. Orem em 1945.
C. Wanda de Aguiar Horta em 1970.
D. Callista Roy em 1963.
19. Número de pessoas de 60 e mais anos de idade,
para cada 100 pessoas menores de 15 anos de
idade, na população residente em determinado
espaço geográfico, no ano considerado. É o
indicador de saúde denominado:
A. Proporção de idosos na população.
B. Taxa bruta de envelhecimento.
C. Índice de envelhecimento.
D. Esperança de vida ao nascer.
20. Com relação à Assistência de Enfermagem póspós
operatória em casos de amputação de membro
inferior, leia as afirmativas e assinale a correta:
I. Os amputados experimentam com frequência dor
fantasma ou sensação fantasma. Tais sensações
são reais e devem ser aceitas pelo paciente e
pelas pessoas que lhe prestam assistência.
II. Evitar o edema enfaixando--o sem compressão
exagerada e não deixar o membro residual
pendurado. A pressão excessiva sobre o membro
residual deve ser evitada, pois pode comprometer
com
a cicatrização da incisão cirúrgica.
III. O membro residual deverá ser apoiado sobre o
travesseiro, o membro residual em extensão pode
resultar em contratura e flexão do quadril.
IV. Estimular e ajudar nos exercícios precoces de
amplitude. O paciente pode utilizar um trapézio
acima da cabeça ou um lençol amarrado na
cabeceira do leito para ajudar a mudá-lo
mudá
de
posição e fortalecer o bíceps.
A. Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
B. Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
C. Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
D. Todas as afirmativas estão corretas.
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