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EDITAL Nº 01/2015
DATA: 24/05/2015 - PERÍODO: MANHÃ
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem
repetição ou falha.
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às
respostas da prova.
c) Para realizar sua prova, use apenas o material
mencionado acima e em hipótese alguma,
papéis para rascunho.
2. Verifique se este material está completo, em ordem
e se seus dados pessoais conferem com aqueles
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal
de sala.
3. Após a conferência, você deverá assinar o seu
nome completo, no espaço próprio do CARTÃORESPOSTA utilizando caneta esferográfica de
tinta de cor azul ou preta.
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o
preenchimento do campo reservado à informação
de seu número de inscrição.
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das
letras, correspondentes às respostas de sua opção,
deve ser feita com o preenchimento de todo o
espaço do campo reservado para tal fim.
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃORESPOSTA, para não dobrar, amassar ou
manchar, pois este é personalizado e em hipótese
alguma poderá ser substituído.
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA,
bem como qualquer outro tipo de rasura.

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a),
(b), (c), e (d); somente uma responde
adequadamente ao quesito proposto. Você deve
assinalar apenas uma alternativa para cada
questão; a marcação em mais de uma alternativa
anula a questão, mesmo que uma das respostas
esteja correta; também serão nulas as marcações
rasuradas.
9. As questões são identificadas pelo número que fica
à esquerda de seu enunciado.
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato
interpretar e decidir a este respeito.
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA.
Os rascunhos e as marcações assinaladas no
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados
em conta.
12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA
devidamente assinado e o CADERNO DE
QUESTÕES.
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA
É DE 3h00min.
14. Por motivos de segurança, você somente poderá
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1
(uma) hora.
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Tentação
1º
Ela estava com soluço. E como se não bastasse
a claridade das duas horas, ela era ruiva.
2º
Na rua vazia as pedras vibravam de calor – a
cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus de
sua casa, ela suportava. Ninguém na rua, só uma pessoa
esperando inutilmente no ponto do bonde. E como se
não bastasse seu olhar submisso e paciente, o soluço
interrompia de momento a momento, abalando o
............... que se apoiava conformado na mão.Que fazer
de uma menina ruiva com soluço? Olhamo-nos sem
palavras, desalento contra desalento. Na rua deserta
nenhum sinal de bonde. Numa terra de morenos, ser
ruivo era uma revolta involuntária? Que importava se
num dia futuro sua marca ia fazê-la erguer solenemente
uma cabeça de mulher? Por enquanto ela estava sentada
num degrau faiscante da porta, às duas horas. O que a
salvava era uma bolsa velha de senhora, com alça
partida. Segurava-a com um amor conjugal já
habituado, apertando-a contra os joelhos.
3º
Foi quando se aproximou a sua outra metade
neste mundo, um irmão em Grajaú. A possibilidade de
comunicação surgiu no ângulo quente da esquina,
acompanhando uma senhora, e encarnada na figura de
um cão. Era um basset lindo e .................., doce sob a
sua fatalidade. Era um basset ruivo.
4º
A menina abriu os olhos pasmada. Suavemente
avisado, o cachorro estacou diante dela. Sua língua
vibrava. Ambos se olhavam.
5º
Entre tantos seres que estão prontos para se
tornarem donos de outro ser, lá estava a menina que
viera no mundo para ter aquele cachorro. Ele tremia
suavemente, sem latir. Ela olhava-o sob os cabelos,
fascinada, séria. Quanto tempo se passava? Um grande
soluço __________ desafinado. Ele nem sequer tremeu.
Também ela passou por cima do soluço e continuou a
fitá-lo.
6º
Os pelos de ambos eram curtos, vermelhos.
7º
Que foi que ___________? Não se sabe. Sabese apenas que se comunicaram rapidamente, pois não
havia tempo. Sabe-se também que sem falar eles se
pediam. Pediam-se com urgência, com encabulamento,
surpreendidos.
8º
No meio de tanta vaga impossibilidade e de
tanto sol, ali estava a solução para a criança vermelha.
E no meio de tantas ruas a serem trotadas, de tantos
cães maiores, de tantos esgotos secos – lá estava a
menina, como se fora carne de sua ruiva carne. Eles se
fitavam profundos, entregues, .............. de Grajaú. Mais
um instante e o suspenso sonho se quebraria, cedendo
talvez à gravidade com que se pediam.
9º
Mas ambos eram comprometidos.

10
Ela com sua infância impossível, o centro da
inocência que só se abriria quando ela fosse mulher.
Ele, com sua natureza aprisionada.
11
A dona esperava impaciente sob o guarda-sol. O
basset ruivo afinal despregou-se da menina e saiu
sonâmbulo. Ela ficou espantada, com o acontecimento
nas mãos, numa mudez que nem pai nem mãe
compreenderiam. Acompanhou-o com os olhos pretos
que mal acreditavam, debruçada sobre a bolsa e os
joelhos, até _______ dobrar a outra esquina.
12
Mas ele foi mais forte que ela. Nem uma só vez
olhou para trás.
Lispector, Clarice. Tentação. In: . A legião estrangeira. São Paulo, Ática, 1977. p.
59-60.

01 - Assinale a alternativa que preenche
corretamente as lacunas de linha pontilhada no
texto:
a) queixo – mizerável – alsente.
b) queicho – mizerável – auzente.
c) queixo – miserável – alsente.
d) queixo – miserável – ausente.
02 - Assinale a alternativa que preenche
corretamente as lacunas de linha contínua no texto:
a) sacudiu-a – se disseram – vê-lo.
b) a sacudiu – lhe disseram – o ver.
c) sacudiu-lhe – disseram-se – lhe ver.
d) sacudiu-na – disseram-lhe – ver-lhe.
03 - Analise as afirmativas referentes ao texto:
I - A reciprocidade do amor entre a menina e o cão
se revela no oitavo parágrafo do texto.
II - O que é mais realçado no texto é a vivência
interior das personagens.
III - A bolsa é o objeto que serve para indicar a
grande capacidade afetiva da menina.
Quais afirmativas estão corretas?
a) Apenas I e II.
b) Apenas II e III.
c) Apenas I e III.
d) I, II e III.
04 - Assinale a alternativa que poderia substituir
corretamente os elementos coesivos destacados no
texto (pois, Mas e quando):
a) visto que – embora – logo que.
b) já que – todavia – caso.
c) porque – No entanto – assim que.
d) contudo – porém – depois que.
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05 - Analise as afirmativas referentes às palavras
acentuadas no texto, e em seguida, assinale a
incorreta:
a) As palavras “ninguém” e “também” são acentuadas
por serem oxítonas terminadas em “m”.
b) As palavras “ângulo” e “infância” obedecem à
mesma regra de acentuação gráfica.
c) As paroxítonas “língua” e “séria” são acentuadas por
terminarem em ditongo.
d) A palavra “impossível” é uma paroxítona e é
acentuada por terminar em “El”, assim como
“automóvel” e “impossível”.
06 - Analise as afirmativas referentes aos
substantivos retirados do texto e marque (V) para as
verdadeiras e (F) para as falsas:
(
) “Mulher” substantivo feminino, biforme
heterônimo.
(
) “Pessoa” substantivo feminino uniforme
comum de dois gêneros.
(
) A palavra “olhos” por estar no plural sofre
metafonia, assim como “corpos” e “fogos”.
(
) O plural de “guarda-sol” se faz da mesma
forma que “guarda-noturno”.
Qual a sequência correta de cima para baixo?
a) V, F, V, F.
b) F, F, V, V.
c) F, V, F, F.
d) V, V, V, V.
07 - Adir possui um terreno em formato retangular,
cujo comprimento mede 7/3 da medida da largura e
cuja área mede 189 m2. Uma das medidas dos lados
desse terreno é igual a:
a) 14 m.
b) 15 m.
c) 18 m.
d) 21 m.
08 - Uma equipe formada por 12 operários realiza
determinada obra em 84 dias, trabalhando 10 horas
por dia. Se essa equipe fosse constituída por 15
operários, trabalhando 8 horas por dia, essa mesma
obra seria realizada em:
a) menos de 75 dias.
b) mais de 75 dias e menos de 90 dias.
c) mais de 90 dias e menos de 120 dias.
d) mais de 120 dias.
09 - Uma pirâmide quadrangular regular possui
diagonal da base medindo 10 cm e aresta lateral
medindo 13 cm. O volume dessa pirâmide equivale
a:
a) 200 ml.

b) 600 ml.
c) 2 L.
d) 3 L.
10 - Em um grupo formado por 75 músicos, sabe-se
que 3/5 deles tocam violão e que 35 pessoas desse
grupo tocam guitarra. Sabe-se ainda que 18 pessoas
desse grupo não tocam violão nem guitarra.
Assinale a alternativa correta:
a) O número de pessoas desse grupo que tocam apenas
guitarra é igual a 30.
b) O número de pessoas desse grupo que tocam apenas
violão é igual a 45.
c) O número de pessoas desse grupo que tocam guitarra
e violão é igual a 23.
d) O número de pessoas desse grupo que não tocam
guitarra é igual a 22.
11 - África do Sul, Brasil, China, Índia e Rússia
formam um bloco econômico denominado:
a) Apec.
b) Brics.
c) Mercosul.
d) Nafta.
12 - De acordo com o Boletim Focus do Banco
Central, de 11/05, a previsão para a inflação para
este ano está projetada para:
a) Aumentar, porém chegando abaixo de 8% ao ano.
b) Chegar quase a 9% ao ano ou até mesmo ultrapassar
esta marca.
c) Ficar na casa de um pouco mais de 8% ao ano.
d) Ultrapassar a casa dos 9% ao ano.
13 - Dias Toffoli, atual Ministro do Supremo
Tribunal Federal, foi advogado de que Partido
Político abaixo?
a) PMDB.
b) PSDB.
c) PSOL.
d) PT.
14 - Pioneiro em nossa região, na qual construiu
uma Capela para São Roque:
a) Evaristo Camargo.
b) Gustavo Avelino Corrêa.
c) Izaltino José Silvestre.
d) João Ribeiro Lopes.
15 - Sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis
(DSTs), é INCORRETO afirmar que:
a) A vaginose e a candidíase são infecções endógenas e
não
são
consideradas
doenças
sexualmente
transmissíveis.
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b) No período gestacional, a presença de uma DST
aumenta o risco de prematuridade e infecção puerperal.
c) Todas as Doenças Sexualmente Transmissíveis
(DSTs) são de notificação compulsória.
d) Lesões ulcerosas com mais de quatro semanas
podem significar quadro crônico compatível com
donovanose, neoplasias ou outras patologias.
16 - De acordo com o Código de Ética de
Enfermagem, são responsabilidades e deveres do
profissional de enfermagem, EXCETO:
a) Registrar as informações inerentes e indispensáveis
ao processo de cuidar de forma clara, objetiva e
completa.
b) Participar da prática multiprofissional e
interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e
liberdade.
c) Disponibilizar seus serviços profissionais à
comunidade em casos de emergência, epidemia e
catástrofe, sem pleitear vantagens pessoais.
d) Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos,
éticos e culturais, em benefício da pessoa, família e
coletividade e do desenvolvimento da profissão.
17 - São características da cobertura de Alginato de
cálcio, EXCETO:
a) O alginato de cálcio placa de absorção horizontal,
deve ser recortado do tamanho certo da ferida, evitando
a maceração da pele ao redor.
b) Em feridas cavitárias utilizar a forma fita
preenchendo o espaço parcialmente.
c) Não requer cobertura secundária.
d) É contra indicado em feridas com pouca drenagem
de exsudato.
18 - Sobre a hipertensão arterial, analise as
afirmativas abaixo:
1 - Modificações de estilo de vida são de
fundamental importância no processo terapêutico e
na prevenção da hipertensão.
2 - Um grande contingente de pacientes hipertensos
também apresenta outras comorbidades, como
diabete, dislipidemia e obesidade.
3 - Nas emergências hipertensivas recomenda-se
controlar a pressão mais rapidamente, enquanto nas
urgências hipertensivas o controle pode ser gradual,
num período de até 24 horas.
O número de afirmativas INCORRETAS
corresponde a:
a) Zero.
c) Duas.
b) Uma.
d) Três.

19 - Sobre vacinas, é INCORRETO afirmar que:
a) A vacina Penta protege contra a difteria, o tétano, a
coqueluche, a influenza e as infecções causadas pelo
Haemophilus influenzae b.
b) A vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (DTP)
é indicada para a vacinação de crianças menores de 7
anos de idade como dose de reforço do esquema básico
da vacina penta.
c) A administração da vacina BCG deve ser adiada
quando a criança apresentar peso inferior a 2 kg, devido
à escassez do tecido cutâneo (panículo adiposo), e
quando apresentar lesões graves de pele.
d) A vacina pneumocócica conjugada 10 valente
(Pneumo 10) deve ser administrada aos 2, 4 e 6 meses
de idade, com intervalo de 60 dias entre as doses e
mínimo de 30 dias, em crianças menores de 1 ano de
idade.
20 - Sobre o Sistema Único de Saúde, é
INCORRETO afirmar que:
a) A identificação e divulgação dos fatores
condicionantes e determinantes da saúde é um dos
objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS).
b) São instâncias colegiadas do Sistema único de Saúde
(SUS): a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
c) O atendimento e a internação domiciliares, no
âmbito do Sistema Único de Saúde, poderão ser
realizados por indicação médica, independentemente de
concordância do paciente e de sua família.
d) As populações indígenas devem ter acesso garantido
ao SUS, em âmbito local, regional e de centros
especializados, de acordo com suas necessidades,
compreendendo a atenção primária, secundária e
terciária à saúde.
21 - São recomendações especiais para a prática de
exercício físico para pacientes diabéticos, EXCETO:
a) Dar preferência ao horário da manhã.
b) Ter sempre disponível carboidrato de rápida
absorção.
c) Caso o paciente faça uso de insulina, não a injetar
próximo a áreas de grandes grupamentos musculares
que serão usados durante o exercício.
d) Controlar a glicemia capilar pré e pós-exercícios ao
iniciar um programa de exercício e sempre que houver
mudança na intensidade, volume ou modalidade de um
exercício físico.
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22 - A paciente Luciana Maria compareceu à
Unidade Básica de Saúde (UBS) para consulta de
enfermagem de Pré-Natal e informou que a data de
sua última menstruação (DUM) ocorreu em
14/04/2015. A data provável do parto (DPP) de
Luciana Maria será em:
a) 14/12/2015.
b) 21/01/2016.
c) 21/12/2015.
d) 23/01/2016.
23 - A vacinação simultânea consiste na
administração de duas ou mais vacinas no mesmo
momento em diferentes regiões anatômicas e vias de
administração. Assinale a alternativa que apresenta
uma vacina do calendário de vacinação que não
pode ser administrada simultaneamente sem que
ocorra interferência na resposta imunológica:
a) Vacina BCG.
b) Vacina tríplice viral.
c) Vacina influenza (inativada).
d) Vacina hepatite B (recombinante) – hepatite B.
24 - Atualmente, as câmaras refrigeradas são os
equipamentos
recomendados
para
o
armazenamento/acondicionamento
de
imunobiológicos constantes nos calendários de
vacinação. Sobre este equipamento, é INCORRETO
afirmar que:
a) As câmaras refrigeradas são dotadas de instrumentos
de medição da temperatura e dispositivos de alarme,
não havendo a necessidade de instalar nenhum deles.
b) Após a sua instalação, procede-se à limpeza interna
da câmara e ao ajuste da temperatura em +8ºC com o
equipamento sem carga até a sua estabilização.
c) A instalação da câmara refrigerada na sala de
vacinação requer cuidados como a disposição do
equipamento longe de fontes de calor, evitando-se a
incidência de luz solar direta.
d) É importante a utilização de tomada exclusiva para
cada equipamento. Deve-se identificar o equipamento
com o aviso: “uso exclusivo de vacinas”.
25 - Sobre a Tuberculose, é INCORRETO afirmar
que:
a) Nem todas as pessoas expostas ao bacilo da
tuberculose se infectam, assim como nem todas as
pessoas infectadas desenvolvem a doença.
b) Os doentes pulmonares positivos não precisam nem
devem ser segregados do convívio familiar e da
comunidade.
c) Considera-se, caso novo ou sem tratamento anterior,
os pacientes que nunca se submeteram à quimioterapia

antituberculosa; que fizeram tratamento por menos de
30 dias ou há mais de cinco anos.
d) Recomenda-se, para o diagnóstico da tuberculose, a
coleta de uma amostra de escarro.
26 - Os artigos hospitalares que entram em contato
com a pele não íntegra e membranas mucosas são
classificados como semi-críticos. Todas as
alternativas abaixo apresentam exemplos de artigos
hospitalares semi-críticos, EXCETO:
a) Bicos de mamadeira.
b) Espéculo otológico.
c) Laparoscópios.
d) Inaladores.
27 - Sobre a Hanseníase, é CORRETO afirmar que:
a) Os casos de recidiva são raros e geralmente ocorrem
no período superior a cinco anos após a cura.
b) A principal via de eliminação do bacilo pelo doente e
a mais provável via de entrada deste no organismo é a
pele, através de contato íntimo e prolongado, muito
frequente na convivência domiciliar.
c) A confirmação de alta por cura pode ser realizada
por um médico ou enfermeiro.
d) Para fins operacionais considera-se contato
intradomiciliar toda e qualquer pessoa que resida ou
tenha residido com o doente de hanseníase nos últimos
dois anos.
28 - Sobre o Diabetes, marque a alternativa
INCORRETA:
a) Os sintomas clássicos de diabetes são: poliúria,
polidipsia, polifagia e perda involuntária de peso.
b) A prática regular de atividade física é indicada a
todos os pacientes com diabetes, pois, melhora o
controle metabólico, reduz a necessidade de
hipoglicemiantes, ajuda a promover o emagrecimento
nos pacientes obesos, diminui os riscos de doença
cardiovascular e melhora a qualidade de vida.
c) O uso de insulina é imprescindível no tratamento do
Diabetes Mellitus tipo 1 e deve ser instituído assim que
o diagnóstico for realizado.
d) A cetoacidose ocorre particularmente em pacientes
com diabetes tipo 2, sendo algumas vezes a primeira
manifestação da doença.
29 - Sobre o aleitamento materno, marque a
alternativa INCORRETA:
a) Orienta-se oferecer os dois seios em cada mamada,
começando sempre pelo que foi oferecido primeiro na
mamada anterior.
b) É denominado de aleitamento materno misto ou
parcial quando a criança recebe leite materno e outros
tipos de leite.
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c) Grande parte do leite de uma mamada é produzida
enquanto a criança mama, sob o estímulo da prolactina.
d) Quando, por qualquer motivo, o esvaziamento das
mamas é prejudicado, pode haver uma diminuição na
produção do leite, por inibição mecânica e química.
30 - Na prescrição 1000 ml de soro fisiológico (0,9%)
mais 500 ml de soro glicosado (5%), totalizando
1500 ml, para ser administrado em um paciente
durante 24h de internação, qual deverá ser o
gotejamento (aproximado) por minuto?
a) 21 gotas por minuto.
b) 28 gotas por minuto.
c) 36 gotas por minuto.
d) 42 gotas por minuto.
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