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Língua Portuguesa – questões de 1 a 10. 

 

Leia o texto abaixo para responder as questões 1, 2, 3 e 4. 

 

O Mito da Caverna 
 

Vejamos o que nos diz Platão, através da boca de Sócrates: 

 

           Imaginemos homens que vivam numa caverna cuja entrada se abre para a luz em toda a sua largura, com um 

amplo saguão de acesso. Imaginemos que esta caverna seja habitada, e seus habitantes tenham as pernas e o pescoço 

amarrados de tal modo que não possam mudar de posição e tenham de olhar apenas para o fundo da caverna, onde há 

uma parede. Imaginemos ainda que, bem em frente da entrada da caverna, exista um pequeno muro da altura de um 

homem e que, por trás desse muro, se movam homens carregando sobre os ombros estátuas trabalhadas em pedra e 

madeira, representando os mais diversos tipos de coisas. Imaginemos também que, por lá, no alto, brilhe o sol. 

Finalmente, imaginemos que a caverna produza ecos e que os homens que passam por trás do muro estejam falando de 

modo que suas vozes ecoem no fundo da caverna.  

          Se fosse assim, certamente os habitantes da caverna nada poderiam ver além das sombras das pequenas estátuas 

projetadas no fundo da caverna e ouviriam apenas o eco das vozes. Entretanto, por nunca terem visto outra coisa, eles 

acreditariam que aquelas sombras, que eram cópias imperfeitas de objetos reais, eram a única e verdadeira realidade e 

que o eco das vozes seriam o som real das vozes emitidas pelas sombras.  

          Suponhamos, agora, que um daqueles habitantes consiga se soltar das correntes que o prendem. Com muita 

dificuldade e sentindo-se frequentemente tonto, ele se voltaria para a luz e começaria a subir até a entrada da caverna. 

Com muita dificuldade e sentindo-se perdido, ele começaria a se habituar à nova visão com a qual se deparava. 

Habituando os olhos e os ouvidos, ele veria as estatuetas moverem-se por sobre o muro e, após formular inúmeras 

hipóteses, por fim compreenderia que elas possuem mais detalhes e são muito mais belas que as sombras que antes via 

na caverna, e que agora lhes parece algo irreal ou limitado.  

         Suponhamos que alguém o traga para o outro lado do muro. Primeiramente ele ficaria ofuscado e amedrontado 

pelo excesso de luz; depois, habituando-se, veria as várias coisas em si mesmas; e, por último, veria a própria luz do 

sol refletida em todas as coisas. Compreenderia, então, que estas e somente estas coisas seriam a realidade e que o sol 

seria a causa de todas as outras coisas. Mas ele se entristeceria se seus companheiros da caverna ficassem ainda em sua 

obscura ignorância acerca das causas últimas das coisas. Assim, ele, por amor, voltaria à caverna a fim de libertar seus 

irmãos do julgo da ignorância e dos grilhões que os prendiam. Mas, quando volta, ele é recebido como um louco que 

não reconhece ou não mais se adapta à realidade que eles pensam ser a verdadeira: a realidade das sombras. E, então, 

eles o desprezariam... 
Fonte: www.holos.org.br/wp-content/uploads/.../o_mito_mito_da_caverna.pdf. Acesso em:10/11/2014. 

 

1. Relacione as alternativas ao contexto e, a seguir, assinale a alternativa correta. 

I.   No “Mito da Caverna,” o filósofo desmitifica as várias construções da “realidade.”  

II.   Platão demonstra metaforicamente, a dualidade da existência humana, o conflito entre aparência e realidade. 

III. Para Platão, quem está no mundo das sombras, vive no engano, assim cabe ao filósofo fazer a pessoa enxergar o 

mundo que está além das sombras.  

IV. Platão (427 – 347 a. C.), historicamente apesar da distância, O Mito da Caverna continua exercendo influência 

hoje, por causa dos temas relacionados à liberdade, alienação, ceticismo entre outros. 

 

Assinale a alternativa correta. 

(A) Apenas a I está correta. 

(B) Apenas a IV  está correta. 

(C) Apenas a II e III  estão corretas. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

2. No trecho: “Se fosse assim, certamente os habitantes da caverna nada poderiam ver além das sombras das pequenas 

estátuas projetadas no fundo da caverna e ouviriam apenas o eco das vozes. Entretanto, por nunca terem visto outra 

coisa, eles acreditariam que aquelas sombras, que eram cópias imperfeitas de objetos reais, eram a única e verdadeira 

realidade e que o eco das vozes seriam o som real das vozes emitidas pelas sombras.” a palavra destacada apresenta a 

ideia de: 

(A) Proporção. 

(B) Conclusão. 

(C) Explicação. 

(D) Oposição. 
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3. Para que se respeite a concordância verbal, é preciso corrigir a frase: 

(A) Houve sombras imperfeitas de objetos reais. 

(B) Deve ter havido vozes emitidas pelas sombras. 

(C) Haviam inúmeras hipóteses sobre a realidade. 

(D) Sempre houve pessoas vivendo no mundo das cavernas. 

 

4. Assinale a alternativa que apresenta um período simples. 

 (A)“Imaginemos homens que vivam numa caverna...” 

 (B)“Imaginemos que esta caverna seja habitada...” 

 (C) Imaginemos que a caverna produza ecos. 

 (D) Imaginemos também por lá, o sol.   

 

Leia o texto abaixo para responder as questões 5 e 6. 

 

Retrato 
                                           Cecília Meireles 

 

Eu não tinha este rosto de hoje,  

assim calmo, assim triste, assim magro,  

nem estes olhos tão vazios,  

nem o lábio amargo. 

 

Eu não tinha estas mãos sem força,  

tão paradas e frias e mortas;  

eu não tinha este coração  

que nem se mostra.  

 

Eu não dei por esta mudança,  

tão simples, tão certa, tão fácil:  

- Em que espelho ficou perdida 

 a minha face?   
Fonte: http://pensador.uol.com.br/frase/MjUwODA. Acesso em:10/11/2014.  

 

5. De acordo com o poema “Retrato” da escritora Cecília Meireles assinale a alternativa incorreta. 

(A) O texto é escrito em primeira pessoa do singular assim, o eu poético revela uma busca de si mesmo e por meio do 

autorretrato faz comparações com aquilo que foi no passado.  

(B) Cecília Meireles numa atmosfera existencialista apresenta uma percepção de que tudo é efêmero e que o tempo 

dilui os amores, as ilusões, o corpo e até mesmo a memória. 

(C) Na primeira estrofe do poema, a efemeridade da vida pode ser constatada quando o eu lírico descreve o seu 

próprio rosto, afirmando não o reconhecer mais. 

(D) Nos dois últimos versos do poema, o eu lírico desconhece como seu aquele rosto envelhecido. Para reforçar esse 

fato, a autora emprega a palavra “espelho.”  

 

6. Nos versos: “eu não tinha este coração”/ “que nem se mostra,” o eu  poético descreve o seu coração. Seus 

sentimentos, que antes eram mostrados, expostos, hoje estão retraídos escondidos. Esse aspecto está implícito na 

seguinte figura de linguagem:  

(A) Polissíndeto. 

(B) Prosopopeia. 

(C) Metonímia. 

(D) Metáfora. 

 

Leia o texto abaixo para responder as questões 7 e 8. 

 

Um sábio perguntava a um louco qual era o caminho da felicidade. O louco respondeu-lhe imediatamente, como 

alguém a quem se pergunta o caminho da cidade vizinha: Admira-te a ti mesmo e vive na rua. Alto lá, exclamou o 

sábio, pedes demais, basta já que nos admiremos! E o louco respondeu logo: Mas como admirar sem cessar se não nos 

desprezarmos constantemente? 

Friedrich Nietzsche 
 

Fonte: http://www.luso-poemas.net/modules/news03/article.php?storyid=3869#ixzz3HYNgJCCL. Acesso em:10/11/2014. 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/cecilia_meireles/
http://www.luso-poemas.net/modules/news03/article.php?storyid=3869#ixzz3HYNgJCCL
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7. No trecho “Admira-te a ti mesmo e vive na rua” as palavras em destaque são respectivamente: 

(A) Pronome demonstrativo e Pronome pessoal. 

(B) Pronome pessoal e Pronome demonstrativo.  

(C) Pronome oblíquo tônico e Pronome oblíquo átono. 

(D) Pronome oblíquo átono e Pronome oblíquo tônico. 

 

8. Na oração: “O louco respondeu-lhe imediatamente...”o termo destacado tem a função de: 

(A) Objeto Direto. 

(B) Objeto Indireto. 

(C) Adjunto Adverbial. 

(D) Complemento Nominal. 

 

9. A regência verbal está incorreta na alternativa: 

(A) Não simpatizei com ela. 

(B) O filme a que assisti foi bom. 

(C) Faltou-me completar a inscrição. 

(D) Aspiro um cargo naquela empresa. 

 

Leia o texto abaixo para responder a questão 10. 

 

O mundo é um moinho - Cartola 

Ainda é cedo, amor 

mal começaste a conhecer a vida 

já anuncias a hora de partida 

sem saber mesmo o rumo que irás tomar 

 

Preste atenção, querida 

embora eu saiba que estás resolvida 

em cada esquina cai um pouco a tua vida 

e em pouco tempo não serás mais o que és 

 

Ouça-me bem, amor 

preste atenção, o mundo é um moinho 

vai triturar teus sonhos tão mesquinhos 

vai reduzir as ilusões a pó... 

 

Preste atenção, querida 

de cada amor tu herdarás só o cinismo 

quando notares estás à beira do abismo 

abismo que cavaste com teus pés  
Fonte:http://letras.mus.br/cartola/44901/. Acesso em:10/11/2014. 

 

10. Desde o início, a letra da música pressupõe um interlocutor que é indicado ao longo de todo o texto. A repetição 

enfática das palavras destacadas indica o empenho com que se busca prender a atenção da interlocutora, que está 

prestes “a cair no mundo.” As palavras destacadas no texto têm a função de: 

(A) Induzir. 

(B) Seduzir. 

(C) Explicar. 

(D) Invocar. 

 

Matemática – questões de 11 a 15 

 

11.  Num determinado mês um capital foi empregado em uma aplicação financeira e teve queda de 23,5%. No mês 

seguinte o capital resultante foi reaplicado por mais dez meses, a regime de juros simples, a uma taxa de 4% ao mês. 

Essa nova aplicação rendeu um montante de R$2142,00.    Pode-se concluir que o juro dessa nova aplicação 

corresponde a  

(A) R$ 612,00. 

(B) R$ 2000,00. 

(C) R$ 1530,00. 

(D) R$ 840,00. 
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12. Observe a inequação a seguir: 
2

2

2 6 8
0

3 9 30

x x

x x

  


   
 

Identifique a alternativa que apresenta o conjunto solução desta inequação. 

(A)
     ; 2 1;4 5;     

  

 

(B)
     ; 2 1;4 5;     

 

 

(C)
     ; 2 1;4 5;     

 

 

(D) 
     ; 2 1;4 5;     

 

 

13. O valor da expressão a seguir é igual a :      
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 ))       ]
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(A)   .  

(B)  . 

(C)    . 

(D)    . 

 

14. A figura I a seguir mostra um esquema das principais rodovias que interligam as cidade A e B. Cada número 

presente na figura II representa a probabilidade de pegar um engarrafamento quando se passa pela rodovia indicada, 

Assim, há uma probabilidade de 55% de se pegar engarrafamento no deslocamento do ponto A ao ponto C, passando 

pela rodovia R2, e de 65%, quando se passa por R3. Essas probabilidades são independentes umas das outras. 

 
 

Carlos pretende se deslocar da cidade A para a cidade B usando apenas duas das rodovias indicadas, o trajeto de 

menor probabilidade de engarrafamento possível para Carlos tomar é 

(A) R2R1.  

(B) R3R1.  

(C) R4R6. 

(D) R5R6. 

 

15. Na figura a seguir,   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅  e   ̅̅ ̅̅  são tangentes ao círculo em P, R e T. Sabendo que   ̅̅ ̅̅  mede 15 cm, o perímetro 

do triângulo ABC é  

 

 

 

 

 

 

 

(A) 20 cm.    (B) 25 cm.   (C) 30 cm.    (D) 35 cm. 
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Conhecimentos Gerais e Atualidades – questões de 16 a 20. 

 

Considere a charge abaixo para responder a questão 16. 

 
Disponível em: https://latuffcartoons.wordpress.com/tag/bancada-evangelica Acesso 19 de MAR de 2015. 

 

16. O fenômeno apresentado pela charge pode ser observado com frequência, atualmente, no Brasil, em fervorosos 

debates políticos no Congresso Nacional sobre temas relativos à 

(A) corrupção e petrolão. 

(B) reforma política e administrativa. 

(C) nova configuração da família brasileira. 

(D) criminalidade infantil e educação. 

 

Leia o texto abaixo para responder a questão 17. 

 

Em 2015 começou com uma grande polêmica: a presidente Dilma Rousseff editou uma Medida Provisória no apagar 

das luzes do ano velho, mudando radicalmente as regras da pensão por morte, o benefício que o INSS paga para a 

família do trabalhador falecido. Isso acendeu um grande debate em torno do próprio sistema previdenciário brasileiro. 

Pelas regras novas, quanto mais jovem a viúva ou o viúvo, menor será o valor da pensão e menor o tempo pelo qual 

ela será paga. 

O déficit das contas de nossa Previdência Social é um fator que revela a necessidade de se realizar algumas alterações 

na legislação, para tentar equilibrar essas contas. No final dos anos 90, por exemplo, foi criado o Fator Previdenciário, 

que reduz o valor da aposentadoria proporcionalmente à idade do trabalhador: quanto mais jovem ele for, no momento 

em que pedir o benefício, menor ele será. A pensão por morte realmente era um ponto sensível nessas obrigações do 

INSS, na medida em que, até a publicação da medida provisória, ela não tinha período de carência. 

 
(Texto adaptado) Disponível em: <http://www.estudeatualidades.com.br/2015/01/o-sistema-previdenciario-brasileiro/> acesso em 25 de MAR de 2015 

 

17. A situação vivenciada pela Previdência Social na atualidade pode ser explicada  

(A) pelo aumento da expectativa de vida do brasileiro. 

(B) pela diminuição dos número de desempregados no Brasil. 

(C) pelo processo de automação e informatização das grandes empresas. 

(D) pela retirada das verbas da Previdência Social para cobrir os rombos causados pela corrupção. 

 

Leia o texto abaixo para responder a questão 18. 

 

O mundo conheceu no início de outubro de 2014 os ganhadores do Prêmio Nobel. O prêmio da Paz foi dividido entre 

o indiano Kailash Satyarthi e a paquistanesa Malala Yousafzai. Segundo Revista Época, após o anúncio do Nobel, a 

jovem se mostrou mais uma vez articulada e firme nas opiniões, ao dizer: “Uma garota não deve ser apenas mãe, irmã 

ou esposa. Ela deve ter sua identidade, ser reconhecida e ter os mesmos direitos que um rapaz”. 

 
Texto adaptado. CORONATO, Marcos & KORTE, Júlia. Com energia de uma adolescente brigona. Revista Época. Nº 854. SP: Editora Globo. 13 de OUT de 2014. p. 16. 

 

18. Malala Yousafzai se tornou a mais jovem ganhadora do Nobel da Paz. Ela se tornou famosa no mundo todo por  

(A) militar em partido socialista e lutar pelo direito ao voto feminino em seu país. 

(B) desafiar guerrilheiros extremistas, em sua terra natal, pelo seu direito de ir à escola. 

(C) enfrentar seu pai e a tradição taleban, ao anunciar que não se casaria com um jovem de mesma casta. 

(D) denunciar, por meio de blogs,  a existência da exploração sexual e do trabalho infantil no Afeganistão. 
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Considere o gráfico abaixo para responder a questão 19. 

 

 
Disponível em <https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2014/03/> acesso em 16 de OUT de 2014. 

 

19. O gráfico revela que 

(A) o período com os maiores índices inflacionários ocorreram durante os governos dos militares, no período da 

Ditadura Civil-Militar. 

(B) o governo de Fernando Collor, logo no início, emplacou o plano de estabilização da economia que baixou de vez 

a inflação no Brasil. 

(C) o crescimento expressivo dos índices inflacionários são observáveis, pós-Ditadura Civil-Militar, durante os 

governos de Sarney, Collor e Itamar Franco. 

(D) antes da Ditadura Civil-Militar os índices inflacionários eram os mais elevados e que, com o governo pulso-firme 

dos militares, houve significativa redução e controle sobre a inflação. 

 

Leia o texto abaixo para responder a questão 20. 

 

Hidrolândia nasceu em 1895, quando se fizeram as primeiras doações de terras para constituir o seu patrimônio. Seus 

primeiros habitantes foram os doadores: Manoel Pereira Cardoso, sua mulher Ana Ricardo de Jesus, Maria Ignácia 

Pereira e Maria José da Conceição. A construção da capelinha do santo padroeiro da localidade foi um fato marcante 

para o desenvolvimento da atual cidade de Hidrolândia. 

 
Texto adaptado. Disponível em <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/goias/hidrolandia.pdf> acesso em 27 de OUT de 2014 

 

20. No início, da ocupação da região, o arraial ficou conhecido como: 

(A) São Francisco e São Sebastião de Pouso Alto. 

(B) Santo Antônio de Pouso Alto. 

(C) Santo Antônio das Grimpas. 

(D) São Sebastião das Grimpas.  

 Conhecimentos Específicos - questões de 21 a 40. 

21. Apesar de toda tecnologia hoje empregada no tratamento dos pacientes, alguns ensinamentos pré-existentes devem 

estar sempre presentes. Num posto de internamento semi-intensivo, ocorreu queda de energia, e o gerador não 

funcionou; havia uma prescrição de 750ml de SF0,9% para ser administrado em 3h30min, qual o correto gotejamento 

em gts/min para atender adequadamente à prescrição? 

(A) Aproximadamente 83 gts/min 

(B) Aproximadamente 67 gts/min 

(C) Aproximadamente 71gts/min 

(D) Aproximadamente 95 gts/min 
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22. A tireoide é uma glândula localizada na porção interior do pescoço, anterior à traqueia; tem a função de concentrar 

iodo dos alimentos e utilizá-lo para sintetizar T4 e T3 que regulam a taxa metabólica do organismo. Em alguns casos o 

tratamento é feito com oferta e iodo ao paciente, nesses casos a enfermagem deve estar atenta às evidências de 

intoxicação por esta substância que são: 

(A) Boca seca, dor abdominal e intolerância ao frio. 

(B) Edema de mucosa bucal, coriza e erupções cutâneas. 

(C) Fraqueza muscular, arritmia cardíaca e vômitos. 

(D) Tremores periféricos, taquicardia e perda de peso. 

23. O exame de gasometria arterial mede o pH e os níveis de oxigênio e gás carbônico no sangue de uma artéria, é 

utilizado para verificar se os pulmões são capazes de mover o oxigênio dos alvéolos para o sangue e remover o 

dióxido de carbono do sangue. Um enfermeiro deve ser capaz de identificar alterações numa gasometria, dentre os 

itens abaixo qual contém a gasometria que apresenta acidose respiratória sem alterações metabólicas? 

(A) pH= 7,30; pO2= 86; pCO2= 39; HCO3-= 18,12; BE=-7,5  

(B) pH= 7,40; pO2= 90; pCO2= 21,39; HCO3-= 18,12; BE=-8,0  

(C) pH= 7,12; pO2= 91; pCO2= 4,1; HCO3-= 39,81; BE=+18  

(D) pH= 7,29; pO2= 60; pCO2= 57; HCO3-= 26,5; BE=-1 

24. A água tem um papel fundamental no metabolismo do corpo em geral, 2/3 dos líquidos corporais estão no espaço 

intracelular e 1/3 no extracelular, todo o processo regulatório de líquidos deve funcionar adequadamente para evitar 

distúrbios que podem prejudicar consideravelmente o indivíduo. Sobre o equilíbrio hidroeletrolítico é correto afirmar: 

(A) A perda sensível de água pela pele é de até 1l/h. 

(B) Os pulmões eliminam cerca de 1l/dia de líquido. 

(C) O débito urinário em qualquer faixa etária é de 2ml/kg/h. 

(D) A perda insensível de água pela pele é de 600ml/h. 

25. O processo que promove a completa eliminação de todas as formas de microrganismos presentes até um aceitável 

nível de segurança é chamado de esterilização, este pode se dá por métodos físicos, químicos ou físico-químicos. 

Sobre o método físico em que se usa a autoclave é correto afirmar: 

(A) Autoclave gravitacional introduz vapor na câmara sob alta pressão com o ambiente. 

(B) O material que envolve os artigos a serem esterilizados independe do tipo. 

(C) O ciclo “flash” é utilizado como primeira opção nos diversos centros cirúrgicos do país. 

(D) Materiais articulados devem permanecer abertos posicionados em suporte adequado. 

26. Na tromboembolia pulmonar (TEP) ocorre a obstrução da artéria pulmonar por trombos que se originam no 

sistema nervoso ou do lado direito do coração, resulta da lentidão do fluxo de sangue, sendo secundária a uma lesão da 

parede do vaso sanguíneo. Os pacientes acometidos desta patologia exigem uma série de cuidados e a observação 

contínua da equipe de saúde envolvida. É um cuidado de enfermagem específico para paciente diagnosticado com 

TEP: 

(A) Monitorização cardíaca continua. 

(B) Administração de hipotensores. 

(C) Manter MMII elevados. 

(D) Espirometria de rotina. 

27. Como resultado da doença aterosclerótica pode-se desenvolver a angina, uma síndrome caracterizada por 

episódios de dor ou pressão na parte anterior do tórax. Nesta  patologia o fluxo sanguíneo coronariano é insuficiente, 

por exemplo, num esforço físico ou estresse emocional o aporte diminuído de oxigênio não satisfará a demanda do 

aumentada miocárdio, gerando uma série de sintomas ao paciente. Sobre a abordagem ao paciente com angina é 

correto afirmar: 

(A) A administração de morfina visa dilatar os vasos sanguíneos. 

(B) A administração de beta-bloqueador visa diminuir a força de contração miocárdica. 

(C) A administração de oxigênio visa suprir a demanda do corpo evitando hemorragias. 

(D) A administração de nitroglicerina visa a diminuição da agregação plaquetária. 

28. Paciente chega à emergência apresentando dor torácica intensa e aguda que irradia para mandíbula, sudorese, 

palidez, pulso rápido e fraco; há 2 anos sofreu AVC hemorrágico, no momento do atendimento PA=210/100mmHg. 

Foi prescrito morfina, oxigênio, nitroglicerina, aspirina, b-bloqueador e clopidogrel. Neste caso o que a enfermagem 

deve observar: 

(A) O adequado posicionamento do paciente antes da administração dos medicamentos prescritos. 

(B) A ordem de administração dos medicamentos, já que alguns são incompatíveis podendo anular o efeito entre si. 
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(C) A aspirina não poderá ser administrada pois o paciente sofreu um AVC hemorrágico anterior e sua PA está acima 

de 180/110mmHg. 

(D) A administração de clopidogrel não se faz necessária de acordo com os sintomas apresentados pelo paciente. 

29. As crises hiperglicêmicas agudas são as complicações metabólicas mais importantes do diabetes mellitus (DM), o 

princípio fundamental para o seu desenvolvimento é a deficiência de insulina, resultando em hiperglicemia e 

desidratação, os principais fatores desencadeantes são as infecções e a omissão do tratamento com insulina. Crise 

hiperglicêmica aguda que possui desidratação mais acentuada, sódio sérico com tendência a elevação durante o 

tratamento, glicemia mais elevada e leve cetonemia, além da taxa de mortalidade por este tipo ser 3 vezes maior: 

(A) Cetoacidose diabética 

(B) Cetoalcalose diabética 

(C) Estado Hiperglicêmico Hiperosmolar 

(D) Estado Hiperglicêmico Hiposmolar 

30. O Ministério da Saúde através do Programa Nacional de Imunização oferta gratuitamente as vacinas consideradas 

de maior importância para manutenção da saúde da população, sendo as mesmas encontradas facilmente nos postos de 

vacinação presentes em todos os pais, são ofertadas seguindo o calendário de vacinação nacional conforme a faixa 

etária a que pertença o indivíduo que procura o serviço. Conforme o calendário nacional de vacinação do  Ministério 

da Saúde as vacinas ofertadas para adultos jovens de 20 à 35 anos são: 

(A) Hepatite B, Febre Amarela, Tríplice Viral, Dupla Adulto. 

(B) Hepatite B, Tríplice Viral, Dupla Adulto, Influenza. 

(C) HPV, Hepatite B, Febre Amarela, Tríplice Viral, Dupla Adulto. 

(D) Hepatite B, Febre Amarela, Dupla Adulto, dTpa. 

31. A verificação da temperatura dos equipamentos da Rede de Frio é uma atividade de grande relevância para a saúde 

da população, uma vez que oscilações consideráveis de temperatura podem alterar os imunobiológicos, anulando seus 

efeitos. Sendo correto afirmar: 

(A) Na instância  nacional e estadual a temperatura deve ser verificada 2x ao dia, pela manhã e a noite, já na instância 

local verifica-se 3x ao dia. 

(B) Utiliza-se o termômetro de máxima e mínima, pois este verifica as temperaturas máxima e mínima ocorrida num 

espaço de tempo e a temperatura do momento. 

(C) O bulbo do termômetro deve ser fixado na primeira prateleira na geladeira de guarda dos imunobiológicos, 

evitando assim oscilações de medida. 

(D) A leitura da temperatura deve ser lenta, visto que tais termômetros sofrem ligeiras alterações nos indicadores de 

leitura quando acionados bruscamente. 

 

32. No atendimento cardiovascular de emergência (ACE) para adultos, a cadeia de sobrevivência inclui o 

reconhecimento imediato da parada cardiorrespiratória (PCR) e acionamento do serviço de emergência/urgência; 

ressuscitação cardiopulmonar (RCP) precoce, com ênfase nas compressões torácicas; rápida desfibrilação; suporte 

avançado de vida eficaz; cuidados pós-PCR integrados. Sobre os componentes do Suporte Básico de Vida (SBV) 

afirma-se: 

(A) Em bebês e recém-nascidos a sequencia da RCP permanece A-B-C. 

(B) A relação compressão-ventilação é de 15:2 quando há 2 socorristas. 

(C) Quando o socorrista não é treinado deve executar ventilações e compressões. 

(D) A frequência da compressão deve ser no mínimo de 100/min. 

 

33. A Vigilância Epidemiológica (VE) deve fornecer orientação técnica permanente para os profissionais de saúde que 

têm a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de doenças e agravos, tornando disponíveis, 

para esse fim, informações atualizadas sobre a ocorrência dessas doenças e agravos, bem como dos fatores que a 

condicionam, numa área geográfica ou população definida. Desta forma é função da VE:  

(A) Recomendação das medidas de controle apropriadas. 

(B) Controle e atualização de dados negativos. 

(C) Fiscalização de áreas e setores denunciados  formalmente. 

(D) Notificação e punição de áreas que não cumpram as determinações. 

 

34. As situações de trauma poderão variar desde uma simples fratura até o politraumatismo, as circunstâncias em que 

ocorreu o acidente e as manifestações apresentadas pelo paciente podem determinar maior ou menor gravidade da 

situação. Paciente apresenta edema de MID, forte dor à mínima manipulação do membro, há  possibilidade de 

luxação. Qual cuidado de enfermagem deve ser empregado: 
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(A) Monitorização completa do pacientes seguida do enfaixamento da extremidade afetada.  

(B) Comunicar à equipe médica sinais de choque hipovolêmico: bradipnéia; pulso lento e fino; rubor cutâneo; 

hiperidrose. 

(C) Colocar o paciente em posição confortável, mantendo o membro alinhado ao corpo, sem forçar mobilização. 

(D) Estimular deambulação precoce para  evitar a formação de trombos na circulação. 

 

35. Princípio pro forma do SUS que garante acesso aos serviços de saúde por toda a população, não importando 

gênero, situação econômica, social, cultural ou religiosa, mas permite a discriminação positiva em casos especiais em 

que a prioridade deve ser dada a quem tem maior necessidade: 

(A) Universalidade 

(B) Equidade 

(C) Integralidade 

(D) Descentralização 

 

36. O Programa Nacional de Controle da Hanseníase do Ministério da Saúde desenvolve um conjunto de ações que 

visam orientar a prática em serviço em todas as instâncias e diferentes complexidades,  de  acordo  com  os  princípios  

do  SUS,  fortalecendo  as  ações  de  vigilância epidemiológica da hanseníase, a promoção da saúde com base na 

educação permanente e a assistência integral aos portadores deste agravo. Sobre o assunto assinale a afirmativa 

incorreta: 

(A) Na gravidez e no aleitamento é contra indicado o tratamento poliquimioterápico da hanseníase. 

(B) O diagnóstico de hanseníase é realizado por meio da análise da história e das condições de vida do paciente, ou 

seja, é essencialmente clínico e epidemiológico.   

(C) Considera-se um caso de hanseníase a pessoa que apresenta baciloscopia positiva de esfregaço intradérmico.   

(D) Em mulheres em idade reprodutiva, deve-se atentar ao fato de que a rifampicina pode interagir com 

anticoncepcionais orais, diminuindo a sua ação. 

 

37. No momento do atendimento de uma paciente com DST, o profissional de saúde deve avaliar o resultado e a data 

de sua última citopatologia. É maior a prevalência de mulheres com DST apresentarem lesões precursoras do câncer 

do colo, principalmente se houver infecção pelo HPV (Papilomavírus Humano). Dessa forma é correto o que se afirma 

em: 

(A) No atendimento a uma mulher com DST, aconselhar e oferecer sorologias anti-HIV, VDRL, hepatite B e C se 

disponíveis. 

(B) O exame preventivo tem como objetivo principal identificar DST. 

(C) A presença de colpites ou colpocervicites não comprometem a interpretação da citopatologia. 

(D) Mulheres com DST devem ser submetidas à citopatologia com intervalos de 15 meses. 

 

38. De acordo com o Código de Ética que trata das relações profissionais é um dever do profissional: 

(A) Exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos 

e dos direitos humanos. 

(B) Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, 

responsabilidade, honestidade e lealdade.  

(C) Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e à defesa dos direitos e interesses da categoria e da 

sociedade. 

(D) Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação a sua prática profissional. 

 

39. Sobre as proibições contidas no Código de Ética a respeito das relações com a pessoa, família e coletividade. 

Assinale a única afirmativa correta: 

(A) Executar ou participar da assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu representante legal, mesmo 

que em iminente risco de morte. 

(B) Registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar. 

(C) Prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto nos casos previstos na legislação vigente e em situação 

de emergência. 

(D) Encaminhar a pessoa, família e coletividade aos serviços de defesa do cidadão, nos termos da lei. 
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40. De acordo com o sigilo profissional estabelecido no Código de Ética é correto afirmar que é um direito do 

enfermeiro: 

(A) Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional 

a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo. 

(B) Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto 

casos previstos em lei, ordem judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante 

legal. 

(C) Orientar, na condição de enfermeiro, a equipe sob sua responsabilidade, sobre o dever do sigilo profissional. 

(D) Franquear o acesso a informações e documentos para pessoas que não estão diretamente envolvidas na prestação 

da assistência, exceto nos casos previstos na legislação vigente ou por ordem judicial. 

 
 

 




