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PORTUGUÊS 

 

 

TEXTO 01 (questões de 01 a 05) 

 

Na vida, as coisas, às vezes, andam muito devagar. Mas é importante não parar. Mesmo um pequeno avanço na 

direção certa já é um progresso, e qualquer um pode fazer um pequeno progresso. 

Se você não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa pequena. 

Pequenos riachos acabam convertendo-se em grandes rios. 

Continue andando e fazendo. 

O que parecia fora de alcance esta manhã vai parecer um pouco mais próximo amanhã ao anoitecer, se você 

continuar movendo-se para frente. 

Cada momento intenso e apaixonado a que você dedica o seu objetivo, um pouquinho mais e você se aproxima 

dele. 

Se você para completamente, é muito mais difícil começar tudo de novo. 

Então continue andando e fazendo. Não desperdice a base que você já construiu. Existe alguma coisa que você 

pode fazer agora mesmo, hoje, neste exato instante. 

Pode não ser muito, mas vai mantê-lo no jogo. 

Vá rápido, quando puder. Vá devagar, quando for obrigado. Mas, seja lá o que for, continue. O importante é 

não parar!!! 
Autor desconhecido. Disponível em https://clubedavida.wordpress.com// 

 

01. Analisando-se o texto 01, segundo o autor, 

 

A) os fatos da vida acontecem obedecendo a um rigoroso planejamento. 

B) é essencial acompanhar o ritmo da vida e estacionar quando preciso for. 

C) o ser humano tem o direito a se frustrar e recuar em determinados momentos. 

D) mesmo que os objetivos não sejam alcançadas em plenitude, é preciso não desanimar e prosseguir. 

E) é imprescindível recuar diante das intempéries da vida para não correr riscos. 

 

02. Em uma determinada passagem do texto 01, o autor revela que todo indivíduo tem potencial para progredir. 

Assinale a alternativa que indica essa passagem. 

 

A) “Pode não ser muito, mas vai mantê-lo no jogo." 

B) “Não desperdice a base que você já construiu." 

C) “...e qualquer um pode fazer um pequeno progresso." 

D) “Existe alguma coisa que você pode fazer agora mesmo, hoje, neste exato instante." 

E) “Se você para completamente, é muito mais difícil começar tudo de novo." 

 

03. Observe os itens abaixo e as orações neles existentes. 

 

I.  "Na vida, as coisas, às vezes, andam muito devagar. Mas é importante não parar."  

 Pelo fato de os acontecimentos da vida nem sempre serem muito rápidos, é prudente saber a hora de recuar. 

II.  "Se você não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa pequena."  

     Realize algo hoje, mesmo que seja de pequeno porte. 

III. "Se você para completamente, é muito mais difícil começar tudo de novo."  

 É sempre fácil recomeçar. 

 

As duas orações expressam o mesmo sentido apenas no(s) item(ns) 

 

A) I. B) II. C) III. D) II e III. E) I e III. 

 

04. No texto 01, o autor se dirige ao leitor, tratando-o na 3
a
. pessoa do singular (pronome VOCÊ). Se o autor decidisse 

se reportar a mais de um leitor, o texto CORRETO estaria indicado na alternativa  

 

A) Continuemos andando e fazendo. 

B) Se vocês não conseguirem fazer uma coisa grandiosa hoje, fazei alguma coisa pequena. 

C) Vão rápido quando puder. Vão devagar quando fostes obrigados. 

D) Mas, seja lá o que for, continueis. O importante é não parar!!! 

E) Não desperdicem a base que vocês já construíram. Existe alguma coisa que vocês podem fazer agora mesmo, hoje, neste 

exato instante. 
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05. Em qual das alternativas abaixo, a vírgula foi empregada para separar a oração principal da oração subordinativa 

condicional? 

 

A) "Se você não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa pequena." 

B) "Pode não ser muito, mas vai mantê-lo no jogo." 

C) "Cada momento intenso e apaixonado a que você dedica o seu objetivo, um pouquinho mais e você se aproxima dele." 

D) "Mesmo um pequeno avanço na direção certa, já é um progresso..." 

E) "Vá devagar, quando for obrigado." 

 

TEXTO 02 (questões de 06 a 08) 

 

POEMA A GARANHUNS 

Anchieta Gueiros de Barros 
 

Garanhuns, trago na minha mente 

A visão do inconsciente 

Para cantar os teus encantos 

E as tuas belezas naturais 

As quais fizeram de ti cidade das flores. 
 

Do alto do Magano, tenho uma visão do Olímpios 

Donde a imagem de braços abertos, 

De Cristo Redentor, abençoa o teu povo 

E todos os que te visitam. 
 

Do Mundaú, sinto uma visão cósmica 

Foi de lá que aprendi a ver e sentir 

A quem um dia eu teria que amar. 
 

Do Monte Sinai, busco o infinito 

E vejo que tuas serras azuladas 

Vistas, ao longe, se confundem com os céus. 

 

Do morro do Cruzeiro, observo que teus ventos, 

Vindo uivantemente de outras colinas 

Se misturam com os perfumes de tuas flores 

Para refrescar a alma de tua gente. 

A verdade é que, subindo montes ou descendo morros, 

Todos tecidos por construções caseiras 

Tu, Garanhuns, ficas no coração da gente 

Para nunca mais sair. 
 

Como me recordas, cidade das Sete Colinas 

Banhando-me com tuas águas cristalinas 

Vindas das fontes divinas 

Que a sede de Deus saciou. 

E na paz abrasadora do teu clima 

O meu corpo um dia se agasalhou. 
 

Portanto, ouça o cantar de quem te ama 

Que precisa adormecer no silêncio de tuas noites 

E acordar no alvorecer de tuas azuladas manhãs. 

Não permitais que o vão destino feche meus olhos, 

Em distantes terras estranhas, 

Pois preciso do teu clima para a sanidade 

Para que sempre estejamos juntos 

Uma vez mais juntos à eternidade 

A fim de gozar do repouso e da paz 

Que somente tu, sabes ofertar, GARANHUNS. 

 

 
Disponível em: http://www.anchietagueiros.com/2012/07/poema-garanhuns.html 

 

06. Observe os verbos sublinhados dos itens abaixo: 

 

I.  "Vistas, ao longe, se confundem com os céus." 

II.  "Para cantar os teus encantos" 

III.  "Para refrescar a alma de tua gente." 

IV.  "Que precisa adormecer no silêncio de tuas noites" 

V.  "Pois preciso do teu clima para a sanidade" 

 

Sobre eles, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) No item I, o verbo exige complemento não regido de preposição. 

B) Tanto no item I como no II, os verbos exigem complementos não regidos de preposição. 

C) No item III, o verbo exige dois complementos, um regido de preposição e o outro não regido de preposição. 

D) No item IV, o verbo exige, apenas, um complemento regido de preposição. 

E) No item V, o verbo não exige complemento. 

 

07. Sobre CONCORDÂNCIA VERBAL, analise os itens abaixo: 

 

I. "E as tuas belezas naturais 

 As quais fizeram de ti cidade das flores." 

II. "Donde a imagem de braços abertos, 

 De Cristo Redentor, abençoa o teu povo"  
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III. "Do morro do Cruzeiro, observo que teus ventos, 

 Vindo uivantemente de outras colinas 

 Se misturam com os perfumes de tuas flores 

 

Em relação aos verbos sublinhados, está CORRETO o que se afirma na alternativa 

 

A) No item I, o verbo concorda com o sujeito simples "flores". 

B) No item II, o verbo tem como sujeito "o teu povo", razão por que se encontra na terceira pessoa do singular. 

C) No item III, o verbo concorda com o sujeito "os perfumes de tuas flores" . 

D) No item II, o verbo concorda com o sujeito "a imagem de braços abertos". 

E) No item III, o verbo concorda com o sujeito "outras colinas". 

 

08. Observe os termos sublinhados dos fragmentos abaixo:  

 

I.  "Do alto do Magano, tenho uma visão do Olímpios" 

II.  "Do Mundaú, sinto uma visão cósmica" 

III.  "Vistas, ao longe, se confundem com os céus." 

IV.  "Banhando-me com tuas águas cristalinas" 

 

Sobre eles, abaixo existe uma alternativa INCORRETA. Assinale-a. 

 

A) No item I, o acento do termo sublinhado se justifica por ser paroxítono terminado em hiato.  

B) No item II, o "u"  é acentuado por ser átono e formar hiato com a vogal.  

C) No item III, o termo sublinhado é acentuado por se tratar de ditongo fechado. 

D) A tonicidade do termo sublinhado no item IV recai na penúltima sílaba e acentua-se por formar hiato. 

E) A tonicidade do segundo termo sublinhado no item II recai na antepenúltima sílaba, razão por que é acentuado. 

 

09. Em apenas uma das alternativas abaixo, os termos sublinhados indicam exemplo de REGÊNCIA NOMINAL. 

Assinale-a. 

 

A) "Garanhuns, a ti rendo todas as homenagens." 

B) "Quem vai a Garanhuns, jamais esquece as maravilhas de lá." 

C) "Ser fiel a Garanhuns sempre, eternamente". 

D) "Dedico a Garanhuns esse poema, de teor nostálgico, saudosista." 

E) "Conhecer Garanhuns é saborear uma cidade de beleza ímpar." 

 

10. No texto de Shakespeare, abaixo, faltam sinais de pontuação. 

 

"Todo mundo é capaz de dominar uma dor exceto quem a sente." 

William Shakespeare 

 

Pontuando-o, tem-se como CORRETA a alternativa 

 

A) Todo mundo é capaz de dominar uma dor exceto quem a sente. 

B) Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente. 

C) Todo mundo é capaz de dominar uma dor; exceto quem a sente. 

D) Todo mundo é capaz de dominar uma dor. Exceto quem a sente. 

E) Todo mundo é capaz de dominar uma dor: exceto quem a sente.  
 

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 

 

11. No WS-Windows 8, em sua configuração padrão, os cinco Botões — Pesquisar, Compartilhar, Iniciar, Dispositivos e 

Configurações — oferecem formas rápidas de acessar as ações realizadas com frequência, tais como pesquisar a 

Internet e o computador, imprimir documentos e enviar fotos e links por email.  

 Sobre esses Botões, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) O Botão Pesquisar usa a Pesquisa Inteligente Bing para que seja possível pesquisar o computador, a Internet e o OneDrive, 

além de alguns aplicativos. 

B) O Botão Compartilhar é um modo rápido de compartilhar arquivos, fotos e informações com apenas algumas pessoas de 

cada vez, compartilhar um link com uma rede social inteira ou enviar um artigo ao aplicativo Lista de Leitura para que 

possa lê-lo mais tarde. 

C) O Botão Iniciar serve para acessar a tela Inicial, não importa onde você esteja no Windows. 

http://pensador.uol.com.br/autor/william_shakespeare/
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D) O Botão Dispositivos é um modo rápido de enviar arquivos e informações a outros dispositivos que estão conectados ao 

computador. A lista de dispositivos disponíveis no Botão Dispositivos independe dos dispositivos existentes e do fato de 

eles estarem conectados ou não ao computador. 

E) No Botão Configurações, podem ser feitos ajustes rápidos em algumas configurações comuns (como o brilho e o volume), 

encontra configurações para o computador (como personalização, contas de usuário e dispositivos) e altera configurações 

do aplicativo que está usando. 

 

12. O mouse tem um botão primário, normalmente o botão esquerdo, e um secundário, normalmente o botão direito. 

Assinale a alternativa INCORRETA sobre o uso de mouse no MS-Windows 7 na sua configuração padrão. 

 

A) Pode-se usar o botão primário para selecionar e clicar nos itens, posicionar o cursor em um documento e arrastar itens.  

B) Pode-se usar o botão secundário para exibir um menu de tarefas ou opções que mudam dependendo de onde se clica.  

C) Podem-se inverter os botões e usar o botão direito do mouse como primário. 

D) Pode-se configurar o botão primário para simultaneamente exibir um menu de tarefas ou opções que mudam, dependendo 

de onde se clica e selecionar e clicar nos itens, posicionar o cursor em um documento e arrastar itens. 

E) Pode-se ajustar a velocidade do clique duplo (o intervalo de tempo aceitável entre os cliques). 

 

13. Assinale a alternativa que mostra a fórmula  digitada na célula D1 de uma 

planilha MS-Excel 2007.  

 

A) = 2 * (A1^2 + RAIZ(B1) / (B1 – 1)) + RAIZ3(C1) 

B) = 2 * (A1^2 + RAIZ(B1) / B1 – 1) + RAIZ3(C1)   

C) = 2 * (A1^2 + RAIZ(B1) / B1 – 1) + C1 ^(1/3)  

D) = 2 * (A1^2 + RAIZ(B1) / (B1 – 1)) + C1 ^(1/3) 

E) = 2 * (A1^2 + SQRT(B1) / (B1 – 1)) + C1 ^(1/3) 

 

14. Em relação aos princípios básicos da Segurança da Informação, numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª. 

 

1. Autenticidade 

2. Confidencialidade 

3. Disponibilidade 

4. Integridade 

5. Irretratabilidade 

(   ) 

 

(   ) 

 

 

(   ) 

Conceder o acesso à informação a quem de direito apenas para as entidades 

autorizadas pelo proprietário ou dono da informação. 

Manter a informação armazenada com todas as suas características originais 

estabelecidas pelo dono da informação, considerando a criação, manutenção e 

descarte. 

Garantir que a informação esteja sempre disponível para uso, quando usuários 

autorizados necessitarem. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.  

 

A) 1-2-4 

B) 2-4-3 

C) 5-1-2 

D) 4-3-5 

E) 5-2-1 

 

15. Os vírus estão entre os principais tipos de Malwares - programas especificamente desenvolvidos para executar ações 

danosas e atividades maliciosas em um computador. Sobre vírus, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Por meio de atualizações de assinaturas de antivírus, detectam-se os vírus mais recentes incluídos na lista de assinaturas, 

porém esse procedimento não garante a detecção de novos tipos de vírus. 

B) Vírus é um programa ou parte de um programa de computador que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando 

parte de outros programas e arquivos. 

C) O vírus depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro para poder se tornar ativo e dar continuidade ao processo 

de infecção. 

D) Alguns vírus procuram permanecer ocultos, infectando arquivos do disco e executando uma série de atividades sem o 

conhecimento do usuário; outros permanecem inativos durante certos períodos, entrando em atividade apenas em datas 

específicas. 

E) O vírus é capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de um computador para outro computador. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

16. Assinale a alternativa que apresenta a face oposta à face 3 do cubo aberto representado pela figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Assinale a alternativa que completa a sequência.  

 

 
 

A)  

 

 

  

B) 

 

 

 

C) 

 

 

 

18. Em uma sala com 60 alunos, 25 são meninas, e 35, meninos. Entre os alunos, exatamente 10 meninas e 15 meninos 

falam inglês. Deseja-se formar duplas com um menino e uma menina, na qual, pelo menos, um dos alunos fale 

inglês. De quantas maneiras diferentes, essas duplas podem ser formadas? 

 

A) 150 B) 200 C) 225 D) 425 E) 575 

 

19. De 500 atletas enviados para uma olimpíada, 70 ganharam medalha de ouro; 60, de prata; 80, de bronze; 39, de ouro e 

prata; 26, de ouro e bronze; 23, de prata e bronze, e 14 ganharam as três medalhas. Logo, _______ ganharam apenas 

medalha de ouro; ________ apenas de prata; _______ apenas de bronze, e _________ não ganharam nenhuma medalha. 

 

Assinale a alternativa que preenche, CORRETA e respectivamente, as lacunas. 

 
 
A) 19 / 12 / 45 / 364 

B) 70 / 80 / 60 / 290  

C) 19 / 83 / 45 / 237 

D) 45 / 19 / 12 / 364 

E) 70 / 60 / 80 / 290 

 

20. Considere que E seja o conjunto das pessoas que praticam exercícios; S, o conjunto das pessoas saudáveis; e P, 

conjunto das pessoas sedentárias. Assinale a alternativa cujo diagrama melhor representa a afirmação: Toda pessoa 

que pratica exercício é saudável e NÃO é sedentária. 

 

 

 

 

A)  

 

 

 

 

 

A) 1 

B) 2 

C) 4 

D) 5 

E) 6 

 

D) 

E) 

B)  

 

C)  

 

D)  

 

E)  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21. Sobre administração de medicamentos, leia as afirmativas abaixo: 
 

I. A farmacodinâmica refere-se ao estudo dos medicamentos relacionados à ação do medicamento e suas alterações 

bioquímicas ou fisiológicas no organismo.  

II.  Na administração de medicamentos por via subcutânea, o liquido é absorvido rapidamente, a partir do tecido 

adiposo e, com isso, prolonga seus efeitos. 

III.  Na administração por via intramuscular, podem ser administrados diferentes volumes nos diferentes músculos 

indicados para administração de medicação, sendo a região glútea e o deltoide os que toleram bem até 5 mL.  

IV.  A aplicação pelo método trajeto em Z é uma técnica intramuscular utilizada na aplicação de drogas irritativas para 

proteção da pele e de tecidos subcutâneos, método eficaz na vedação do medicamento dentro dos tecidos 

musculares.  
 
Estão CORRETAS, apenas, 
 

A) I, II e IV. B) I, III e IV. C) II e III. D) III e IV. E) II, III e IV. 

 

22. O Programa Nacional de Imunização (PNI) contribui para a redução das doenças e visa estabelecer a continuidade 

das vacinações e o aumento da área de cobertura. Sobre o PNI, está CORRETO o que se afirma em 
 
A) A vacina BCG é administrada em 3 doses, aos 2, 4 e 6 meses. 

B) A vacina contra hepatite B (1ª dose) deve ser administrada aos 6 meses, e a 2ª dose, aos 12 meses. 

C) A diferença entre as vacina DTP e dTpa é que a primeira é composta por células inteiras de bactéria, enquanto que a 

segunda não contém as células inteiras que causam a coqueluche, e sim, alguns dos seu componentes celulares.  

D) A 2ª dose da vacina SRC (contra sarampo, caxumba e rubéola) só pode ser aplicada aos 10 anos de idade. 

E) A vacina contra a varicela deve ser aplicada em 3 doses, aos 5, 8 e 12 anos. 
 
23. Sobre Insuficiência Respiratória Aguda (IRA), leia as afirmativas abaixo: 
 

I.  A IRA se caracteriza pelos achados gasométricos de PaO2 menor do que 60 mmHg e ou PaCO2 maior que 50 

mmHg. A intensidade dos sintomas varia de acordo com a gravidade do paciente.  

II. O paciente com hipercapnia aguda apresenta rubor, sudorese, pequena ou moderada elevação da pressão arterial, 

sonolência progressiva, desorientação que pode evoluir para o coma.  

III. A hipóxia tem como principal sinal o aumento da frequência respiratória, além da cianose, taquicardia, variação da 

pressão arterial, agitação confusão mental, depressão do miocárdio e choque.  

IV. O diagnóstico da IRA deverá sempre ser gasométrico. A radiografia de tórax costuma ser o exame complementar 

que mais auxilia no fator causal.  
 
Estão CORRETAS 
 
A) I, II e III, apenas. 

B) II e III, apenas. 

C) III e IV, apenas. 

D) I e IV, apenas. 

E) I, II, III e IV. 

 

24. A caxumba é uma doença viral aguda, transmissível, cujo agente etiológico tem tropismo por glândulas, 

principalmente as salivares, e sistema nervoso central. Sobre a caxumba, leia as afirmativas abaixo: 
 

I.  A caxumba é uma doença de alta morbidade, quando atinge populações suscetíveis. Porém, nos países que 

passaram a utilizar amplamente a vacinação, houve importante declínio da incidência da doença.  

II.  O agente da caxumba é um RNA vírus, membro da família Paramyxoviridae, gênero paramyxovírus. É muito 

sensível devido ao seu envelope lipídico, perdendo sua infectividade após 20 min sob temperatura de 50 a 60
0
C.  

III.  O vírus chega ao hospedeiro suscetível por contato direto de gotículas de saliva de um indivíduo infectado e 

penetra no organismo através do nariz ou da boca. 

IV.  A caxumba isoladamente não é uma doença de notificação compulsória, mas, na ocorrência de surtos e epidemias, 

deve ser devidamente registrada, notificada e acompanhada para melhor entendimento do comportamento da 

doença.  
 
Estão CORRETAS 

 

A) I, III e IV, apenas. B) II e III, apenas. C) I, II, III e IV.   D) III e IV, apenas. E) I, II e III, apenas. 

 

25. O Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS) é uma instituição destinada a acolher os pacientes com transtornos 

mentais, estimular sua integração social e familiar, apoiá-los em suas iniciativas de busca da autonomia e oferecer 
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atendimento médico e psicológico. Sobre CAPS, leia as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas 

Falsas. 
 

(   )  Os CAPS são serviços de saúde aberto e comunitário do Sistema Único de Saúde (SUS). Lugar de referência e 

tratamento para pessoas que sofrem com transtornos mentais, psicoses, neuroses graves, que sua gravidade ou 

persistência justifiquem sua permanência em um serviço de cuidado intensivo.  

(   )  Os usuários dos CAPS só podem ser aqueles que possuem uma longa história de internações psiquiátricas em 

serviços públicos do país.  

(   )  Os CAPSad são destinados a usuários de álcool e droga para atendimento diário à população com transtornos 

decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas, como álcool e outras drogas. Esse tipo de CAPS 

possui leitos de repouso com a finalidade exclusiva de tratamento de desintoxicação. 

(   )  Os CAPS devem buscar uma integração permanente com as equipes da rede básica de saúde em seu território, pois 

têm um papel fundamental no acompanhamento, na capacitação e no apoio para o trabalho dessas equipes com as 

pessoas com transtornos mentais.  
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) F-F-V-F B) V-V-V-V C) V-F-V-F D) V-F-V-V E) F-F-F-V 

 

26. Sobre Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde, leia as afirmativas abaixo: 
 

I. São considerados Resíduos de Serviços de Saúde apenas aqueles provenientes de hospitais, sendo classificados 

com “lixo hospitalar”.  

II. De acordo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), os Resíduos de Serviços de Saúde são 

classificados em quatro grupos: A, B, C e D.  

III. Os Resíduos de Serviços de Saúde que se enquadram no grupo A não apresentam risco potencial à saúde pública e 

ao meio ambiente.  

IV. Os Resíduos de Serviços de Saúde que se enquadram no grupo C são os rejeitos radioativos.  
 
Estão CORRETAS, apenas,  

 

A) I e II. B) II e III. C) III e IV. D) I e IV. E) II e IV. 

 

27. Sobre o sistema cardiovascular, leia as afirmativas abaixo: 
 

I. Infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva, cardiopatia valvar e arritmias cardíacas são fatores 

que predispõem o choque cardiogênico.  

II. O Enfermeiro, ao realizar o exame físico em um pacientes com choque hipovolêmico, identifica: taquipneia, 

hiperventilação, pele fria e pegajosa, taquicardia, pulso fraco e filiforme.  

III. No infarto agudo do miocárdio, a dor torácica súbita e prolongada pode irradiar-se para o braço esquerdo. 

Hipertensão, diminuição do débito cardíaco e do volume sistólico e diminuição do débito urinário podem estar 

presentes nesse paciente.  
 
Está(ão) CORRETA(S)  

 

A) I, apenas. B) II, apenas. C) I, II e III. D) I e III, apenas. E) II e III, apenas. 

 

28. Sobre distúrbios renais, leia as afirmações abaixo e coloque V nas Verdadeiras ou F nas Falsas. 
 

(   )  A insuficiência hepática é um dos fatores predisponentes da Insuficiência Renal Aguda (IRA). Respiração de 

Kussmaul, contratura neuromuscular e distensão abdominal, edema e turgor cutâneo diminuído são achados do 

exame físico do portador da IRA.  

(   )  Na insuficiência renal crônica, a gasometria arterial indica uma alcalose metabólica e a pressão venosa central 

(PVC) diminuída.  

(   )  Os pacientes com hiperpotassemia apresentam confusão mental, irritabilidade, fraqueza, diarreia e oligúria.  

(   )  Ao examinar um paciente com hipocalcemia, o enfermeiro pode encontrar: tetania, convulsões, espasmos 

carpopedais, reflexos tendinosos profundos hiperativos e estridor laríngeo.  
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.  

 

A) V-F-V-V B) F-F-V-F C) F-V-F-V D) V-V-V-V E) V-V-F-F 

 

 

29. Sobre Centro de Material e Esterilização, leia as afirmativas abaixo: 
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I. A desinfecção de alto nível é definida como um processo físico ou químico que destrói microorganismos 

patogênicos na forma vegetativa, micobactérias, a maioria dos vírus e dos fungos, de objetos inanimados e 

superfícies.  

II. As embalagens para a esterilização de produtos para saúde são invólucros que permitem a entrada e saída do 

agente esterilizante e impedem a entrada de microorganismos.  

III. A lavadora ultrassônica é um equipamento automatizado de limpeza, que utiliza o princípio da cavitação, em que 

ondas de energia acústica propagadas em solução aquosa rompem os elos, que fixam a partícula de sujidade à 

superfície do produto.  

IV. O CME classe I é aquele que realiza o processamento de produtos para a saúde não críticos, semicríticos e críticos 

de conformação complexa e não complexa, passíveis de processamento.  
 
Estão CORRETAS  

 

A) I e II, apenas. B) II e III, apenas. C) II, III e IV, apenas. D) I, II, III e IV. E) I e IV, apenas. 

 

30. Sobre Planejamento e Gestão de Serviços de Saúde, leia as afirmações abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas 

Falsas. 
 

(   )  O contexto socioeconômico, político e cultura do mundo contemporâneo requer constante reflexão acerca do 

trabalho do enfermeiro. O desenvolvimento de processos de trabalho com foco na assistência e atribuições 

gerenciais caracteriza o trabalho do enfermeiro, requerendo conhecimentos e competências que o habilitem a 

assumir papel relevante em instituições de saúde.  

(   )  O processo de trabalho na enfermagem organiza-se em subprocessos que podem ser denominados cuidar ou 

assistir, administrar ou gerenciar, pesquisar e ensinar, sendo que cada um desses possui seus próprios objetos, 

meios/instrumentos e atividades, coexistindo ou não em um mesmo momento e instituição.  

(   )  O exercício da dimensão gerencial do trabalho do enfermeiro varia segundo o contexto socioeconômico de cada 

época, o modelo clínico de atenção à saúde predominante, as demandas de saúde da população, o quantitativo e a 

qualificação dos recursos humanos de enfermagem disponível, da política de saúde, da própria inserção do 

enfermeiro no cenário de saúde e do sistema de saúde vigente.  

(   )  A atuação dos enfermeiros em ações não assistenciais representa desafio crescente às políticas de formação e 

inserção no mundo do trabalho e destacam-se, particularmente, questões relativas à gestão e avaliação de políticas 

que incidem sobre o sistema de saúde e, portanto, sobre o cuidado individual e coletivo.  
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.  

 

A) V-F-F-V B) F-V-F-V C) V-V-F-V D) V-V-V-V E) F-V-F-F 

 

31. Paciente masculino, 63 anos, procurou assistência médica com quadro de diarreia, presença de alimentos nas fezes 

há um mês. Os episódios de diarreia ocorriam geralmente poucos minutos após a ingestão de alimentos e eram 

acompanhados por cólica abdominal. Apresentava, também, astenia e emagrecimento de 12kg no período. Com 

hipótese diagnóstica de tumor de origem colônica, foi submetido a uma hemicolectomia direita. Foi admitido na 

unidade de clínica cirúrgica no pós-operatório mediato. Ao planejar a assistência de enfermagem, é importante 

observar os sons intestinais, assim como qualquer desconforto, dor ou distensão abdominal, para investigar a 

presença de 

 

A) infecção hospitalar. 

B) íleo paralítico.  D) evisceração das alças intestinais. 

C) deiscência de sutura. E) reflexo de vômito.   

 

32. M. A., 45 anos, obeso foi diagnosticada com diabetes tipo 2 a 10 anos, cursa apresentando dor e edema nos membros 

inferiores. Como prevenção para as complicações do DM tipo 2, o enfermeiro deve 

 

A) no momento da consulta de enfermagem, realizar o acompanhamento do peso e da altura da paciente por meio do controle 

do IMC que deve ser calculado pela fórmula: Alt² (em cm) / P (em Kg). 

B) incentivar a ingesta de sal superior a 6 gramas dia, distribuídas em todas as refeições realizadas pela cliente. 

C) orientar quanto à importância da prevenção das lesões dos pés, fazendo controle semestral, uma vez que as complicações 

referentes ao pé diabético são agudas. 

D) incentivar a perda de peso, considerando que uma diminuição entre 05 e 10 Kg já se mostra fundamental para o controle 

glicêmico.  

E) verificar diariamente a pressão arterial, uma vez que a hipertensão pode ser responsável pela obliteração dos vasos, 

mantendo os membros inferiores sempre abaixo do nível do corpo, prevenindo edema e dor. 
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33. A infecção hospitalar é um grave problema, que deve ser enfrentado pelas unidades de saúde. A infecção do trato 

urinário (ITU) é responsável por aproximadamente 35 a 45% de todas as infecções adquiridas no hospital, tendo 

uma forte relação com a cateterização de demora. Para o controle desse tipo de infecção nosocomial, recomenda-se 

 

A) dispensar a higiene íntima no ambiente hospitalar, substituindo-a pelo uso de solução antisséptica como forma de minimizar 

o tempo gasto no procedimento. 

B) utilizar um sistema de coleta da diurese estéril e ligado a um coletor aberto ao meio ambiente, facilitando a drenagem da 

diurese. 

C) evitar o acotovelamento do cateter e manter rotina para a troca da sonda vesical de demora periodicamente, com um tempo 

mínimo de 24 dias para efetuar a permuta. 

D) realizar manipulações diárias do cateter ou antissepsia do meato, com soluções antissépticas ou pomadas bactericidas. 

E) higienizar as mãos imediatamente antes e após sondagem ou quando da manipulação de quaisquer componentes do cateter 

urinário, usando luvas estéreis, quando necessário. 

 

34. O aleitamento materno exclusivo promove uma excelente interação entre a mãe e a criança, é nutricionalmente 

completo para a raça humana e tem-se revelado como importante estratégia para reduzir a morbimortalidade 

infantil. Sobre esse tema, assinale V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  O aleitamento materno exclusivo ocorre quando a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou 

ordenhado ou leite humano de outra fonte.  

(   )  O aleitamento materno provê fatores imunológicos, que diminuem a incidência de doenças inflamatórias e 

infecciosas, principalmente gastrintestinais e respiratórias.  

(   )  Os hormônios prolactina e ocitocina são responsáveis, respectivamente, pela ejeção e produção do leite materno.  

(   )  O leite materno contém ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa que diminuem, ou mesmo, impedem o 

aparecimento de fenômenos alérgicos. 

(   )  O colostro é secretado a partir do terceiro trimestre da gravidez até 29 dias após o parto. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.  

 

A) F-F-F-V-V B) V-F-F-V-F C) F-V-F-V-V D) F-F-V-F-F E) V-V-F-F-F 

 

35. O “Teste do pezinho” é um exame realizado a partir da coleta do sangue do calcanhar do bebê, estando incluso no 

Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), que foi criado pela Portaria GM/MS nº 822, de 06 de junho de 

2001. É um teste de grande importância, pois diagnostica doenças que podem causar sérios danos à saúde.  

 Qual das alternativas abaixo lista essas doenças? 

 

A) Câncer, Tetralogia de Fallot e hipertireoidismos 

B) Hemoglobinopatias, fenilcetonúria e hipotireoidismo 

C) Hipertireoidismo e fenilcetonúria 

D) Hipertireoidismo e hipotireoidismo 

E) Câncer e hipertireoidismo 

 

36. A Vigilância Epidemiológica tem por objetivo 

 

A) coletar os dados de saúde de uma comunidade e analisá-los pontualmente.  

B) acompanhar e averiguar todas as notícias veiculadas pela imprensa que digam respeito à saúde de uma população. 

C) gerar a informação pertinente e promover o seu uso com o propósito de tomar medidas para melhorar a saúde pública. 

D) ter o registro de todas as atividades desenvolvidas pelos bancos de sangue da região. 

E) estabelecer e comparar ações de saúde entre grupos populacionais. 

 

37. O tratamento e acompanhamento de uma ferida requerem uma avaliação e um julgamento cuidadoso. Para que o 

enfermeiro estabeleça o acompanhamento da evolução da cicatrização tecidual, é essencial 

 

A) mensurar a ferida e avaliar o estado nutricional do paciente, pois a má nutrição não impede a evolução do processo de 

cicatrização. 

B) avaliar a cobertura da ferida utilizando, sempre, o mesmo curativo. 

C) avaliar a efetividade da cobertura e a presença de esfacelos, pois podem indicar infecção. 

D) classificar, localizar e dimensionar a ferida adequadamente, verificar o estado de saúde do paciente, presença de dor e 

condições da pele peri-ferida. 

E) fotografar a ferida, sendo a única maneira de realizar a avaliação desta, principalmente quando se trata de ferida crônica. 
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38. Uma gestante informa, ao ser admitida em uma unidade de emergência obstétrica, que está no último trimestre da 

gestação e apresenta hipertensão, proteinúria e edema. O enfermeiro identifica esses sinais e sintomas como quadro 

sugestivo de 

 

A) eclâmpsia. 

B) placenta prévia. 

C) ameaça de aborto.  

D) Diabetes Mellitus. 

E) epilepsia. 

 

39. O atendimento pré-natal deve favorecer ao enfermeiro a identificação de sinais e sintomas que permitam a gestante 

desencadear risco obstétrico. Assinale a alternativa que apresenta todos esses sintomas. 

 

A) Sensação de desmaio, visão confusa e cefaleias intensas. 

B) Edema moderado de membros inferiores, fraqueza e palidez. 

C) Visão confusa, palidez, desmaios e disúria. 

D) Vômitos, câimbras em MMII, desmaios, dispneia e diarreia. 

E) Câimbras abdominais, broncoespasmo e diarreia. 

 

40. J.R, trabalhador rural foi encaminhado por familiares a uma unidade de atendimento de emergência após 

envenenamento. Para avaliação da vítima, devem-se observar 

 

A) alterações do hálito, dor abdominal intensa, mudança da cor dos lábios e língua, náuseas e vômitos, dores de cabeça e perda 

da consciência, entre outros.  

B) sialorreia, câimbras abdominais e infecção retal. 

C) vômitos, sialorreia e evidência de lesões pancreáticas. 

D) urticária, dor articular em membros inferiores e debilidade muscular. 

E) dor ao deglutir, dificuldade de deglutição e artrite. 
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ATENÇÃO 

 

  Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

  Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas 

de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Português, 05 

(cinco) de Conhecimentos de Informática, 05 (cinco) de Raciocínio Lógico e 20 (vinte) de 

Conhecimentos Específicos. 

  Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, 

informe, imediatamente, ao Fiscal. 

  Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu 

Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o 

Número de Inscrição. 

  Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você 

receberá um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição 

impresso no Cartão coincide com o seu Número de Inscrição. 

  As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta 

esferográfica azul ou preta.  

  Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 
 

BOA SORTE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




