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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 30 (trinta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 
distribuídas sem falhas ou repetições. 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 05 

MATEMÁTICA 06 a 09 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 10 a 30 

 
Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de 
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências 
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. 

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal. 

2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não 

esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto. 

3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das 

questões está correta. 

4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.  

Exemplo: 

 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 

7. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.  

9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÔES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que 

antecedem o encerramento da prova. 

11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 

 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 

 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 

 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para 

obter vantagens para si ou para outros. 

 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a 

realização da prova objetiva. 

 For surpreendido portando qualquer equipamento que venha a emitir ruídos sonoros, mesmos que devidamente acondicionado 

no envelope de guarda de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Policia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com 

prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata 

e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas. 

14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando. 

15. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado 

pelo candidato.
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia o poema, a seguir, de Manuel Bandeira: 
 
CARTAS DE MEU AVÔ 
 
A tarde cai, por demais 
Erma, úmida e silente… 
A chuva, em gotas glaciais, 
Chora monotonamente. 
 
E enquanto anoitece, vou 
Lendo, sossegado e só, 
As cartas que meu avô 
Escrevia a minha avó. 
 
Enternecido sorrio 
Do fervor desses carinhos: 
É que os conheci velhinhos, 
Quando o fogo era já frio. 
 
Cartas de antes do noivado… 
Cartas de amor que começa, 
Inquieto, maravilhado, 
E sem saber o que peça. 
 
Temendo a cada momento 
Ofendê-la, desgostá-la, 
Quer ler em seu pensamento 
E balbucia, não fala… 
 
A mão pálida tremia 
Contando o seu grande bem. 
Mas, como o dele, batia 
Dela o coração também. 
 

Questão 01  
 
Dentre as figuras de linguagem presentes neste 
poema, é CORRETO afirmar: 
 

(A) “A chuva, em gotas glaciais, 
Chora monotonamente”. (Prosopopeia ou 

Personificação) 

 

(B) “Quando o fogo era já frio” (Hipérbole) 
 

(C) “E balbucia, não fala…” (Polissíndeto) 
 

(D) “Mas, como o dele, batia 
Dela o coração também. (Antítese) 

 

Questão 02  
 
Quais são as características presentes no segundo 
verso da primeira estrofe? 
 

(A) Movimentada e agitada. 
(B) Solitária e silenciosa. 
(C) Calorosa e cheia de mistérios. 
(D) Rebelde e repleta de dúvidas. 

 

Questão 03  
 

Quanto aos termos destacados, a seguir, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
(A) “Enternecido sorrio” – Nesta oração não há 

sujeito. 

(B) “Ofendê-la, desgostá-la” – Os pronomes 
destacados funcionam sintaticamente como 
adjunto adnominal. 
 

(C) “A mão pálida tremia” – O verbo em destaque 
está conjugado no pretérito imperfeito do modo 
indicativo. 

 
(D) “As cartas que meu avô escrevia a minha avó” – 

Em destaque, apenas pronomes 
demonstrativos. 

 

Questão 04  
 
Observe a ortografia das palavras, a seguir, e assinale 
a alternativa CORRETA: 
 

(A) Os bombeiros obteram os melhores resultados 
no socorro às vítimas do incêndio. 
 

(B) A coordenação pedagógica da escola 
incomendou os livros didáticos para análise. 

 
(C) A população precisa ter bom censo para 

votação de seus representantes legais. 
 

(D) É necessário discernimento para a tomar 
grandes decisões. 
 

Questão 05  
 
Quanto à relação entre fonema e letra, é CORRETO 
afirmar: 
 

(A) MAÇÃ – 4 letras e 5 fonemas. 
(B) RELÓGIO – 7 letras e 6 fonemas. 
(C) CHAVE – 5 letras e 4 fonemas. 
(D) PÁSSARO – 7 letras e 7 fonemas. 

 

MATEMÁTICA 

 

Questão 06  
 
Um celular que custava R$ 890,00 entrou na promoção 
e passou a custar R$ 712,00. Com base nessas 
informações, é CORRETO afirmar que o celular teve 
um desconto de: 
 

(A) 10%. 
(B) 20%. 
(C) 30%. 
(D) 40%. 
 

Questão 07  
 
André aplicou um capital de R$ 8400,00 por um 
período de 15 meses à taxa de juros simples de 5% ao 
mês. Sobre essa aplicação, podemos afirmar que o 
juros obtido é igual a: 
 

(A) R$ 4800,00. 
(B) R$ 5400,00. 
(C) R$ 5900,00. 
(D) R$ 6300,00. 

 

Questão 08  
 
Considere os conjuntos F = {3,7,9,12,13,15,16} e H = 
{1,6,10,12,14,15}, sobre esses dois conjuntos podemos 
afirmar que: 
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(A) F ∩ H = {12,15} 
(B) F ∪ H = {3,6,7,9,13,14,15,16} 

(C) F∪ H = {1,3,6,7,10,12,13,15,16 }    

(D) F ∩ H = {1,6,10,14} 
 

Questão 09  
 
Uma calçada de 900 m² está sendo construída. Em 8 
dias foram construídos 120 m² da calçada. 
Considerando que a construção continue no mesmo 
ritmo, é CORRETO afirmar que a calçada estará 
concluída em uma quantidade de dias igual a: 
 

(A) 30 dias. 
(B) 45 dias. 
(C) 60 dias. 
(D) 75 dias. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 10  
 
Na Administração e Liderança, o Planejamento de 
enfermagem pode ser definido como uma decisão 
antecipada do que fazer, quem, como, quando e onde 
fazer.  Assim o planejamento envolve escolhas; uma 
necessidade de escolher a partir de várias alternativas. 
Em que fase da administração e liderança essa 
definição corresponde? Assinale a alternativa 
CORRETA. 
 

(A) Estrutura Organizacional. 
(B) A Hierarquia do Planejamento e o Planejamento 

Estratégico. 
(C) Mudança Planejada. 
(D) Planejamento Fiscal. 

 

Questão 11  
 
Na Avaliação neurológica da criança, a função 
cerebelar controla o equilíbrio e a coordenação, para 
avaliar a função cerebelar está incluída na observação 
a postura da criança, movimentos corporais, marcha e 
desenvolvimento. Quais dos testes físicos abaixo são 
utilizados na avaliação da função cerebela? Assinale a 
alternativa CORRETA. 
 

(A) Reflexos no joelho e cotovelo. 
(B) Teste do pezinho. 
(C) Articulações, músculos esqueléticos e membros. 
(D) Teste do dedo-nariz, teste do calcanhar-queixo 

e teste do Romberg. 
 

Questão 12  
 
Na década de 1990, o Instituto Nacional de Câncer 
(INCA) divulgou, oficialmente, as Normas e Manuais 
técnicos para o controle do câncer Cérvico-uterino e 
Mama, e também campanhas educativas visando a 
esses cânceres. Assinale a resposta CORRETA de 
quais foram os elementos essências para elaboração 
do programa de rastreamento ao câncer de útero e 
mama fosse efetivo. 
 

(A) População alvo bem definida, recursos para 
garantir uma alta cobertura e adesão, serviços       
adequados para coleta de material, sistema de 
referência e contra referência. 
 

(B) Atendimento médico domiciliar na região pré-
estabelecida. 

(C) Mulheres com vida sexual ativa, acima de 16 
anos. 
 

(D) Todas as mulheres, independente da idade, e 
aumentando o número de Unidades Básicas de 
Saúde.  

 

Questão 13  
 
No Processo de Enfermagem e Planejamento das 
intervenções, o enfermeiro é responsável pela escolha 
das intervenções e pode delegar algumas intervenções 
aos auxiliares de enfermagem. A American Nurses 
Association aprovou três linguagens padronizadas 
para intervenções de enfermagem. Assinale a 
alternativa que corresponde às três aprovações: 
 

(A) BLS – Suporte Básico de Vida, Atendimento 
Pré-hospitalar e Avaliação Primária. 
 

(B) Classificação das Intervenções de Enfermagem 
(NIC- Nursing Interventions Classification), 
Sistema Omaha e Classificação dos cuidados 
Clínicos (CCC). 

 
(C) Nanda, Processo de Enfermagem e diagnóstico 

– Anamnese. 
 

(D) Processo cuidados integrais, Avaliação encéfalo 
caudal e História de doenças atuais. 

 

Questão 14  
 
Síndrome do Desconforto Respiratório (SDR), nome 
adotado para a disfunção respiratória de recém 
nascido. É uma doença relacionada a um atraso no 
desenvolvimento da maturação pulmonar. Assinale a 
alternativa CORRETA que contêm as manifestações 
clínicas da SDR. 
 

(A) Taquipneia acima de 80 respirações por minuto, 
dispneia, retrações intercostais, batimento de 
asas nasais, cianose ou palidez. 
 

(B) Palidez, cianose, abdome distendido e 
freqüência cardíaca abaixo de 80 batimentos 
por minutos. 

 
(C) Taquidispneia, oximetria abaixo de 90%, edema 

glote, cianose, pele fria e sudorese. 
 

(D) Taquicardia, respiração ruidosa, tosse com 
expectoração, coriza. 

 

Questão 15  
 
Durante um parto normal, algumas complicações 
podem ocorrer e tornar o parto difícil, tanto para o 
enfermeiro como para a mãe e a criança. Assinale a 
alternativa CORRETA que contém as complicações 
que podem causar transtornos e dificultar o trabalho 
de parto. 
 

(A) Apresentação pélvica, apresentação inicial 
invertida, asfixia pela bolsa d’água, parto 
prematuro, trabalho de parto com parto cesária 
anterior. 
 

(B) Trabalho de parto sem pré-natal, criança a 
termo, gestantes acima de 40 anos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%E2%88%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/%E2%88%A9
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(C) Pré-natal realizado na Unidade Básica de 
Saúde, ganho de peso da mãe acima de 30% 
do seu peso anterior. 
 

(D) Idade gestacional entre 38 e 40 semanas, bolsa 
rota, contrações uterinas em curto espaço de 
tempo. 

 

Questão 16  
 
O Hematoma Subdural (HSD), é responsáveis por cera 
de 30% dos traumas de crânio graves (PHTLS, 2011). 
Além de serem mais comuns que os Hematomas 
Epidurais, eles também diferem quanto à etiologia, 
localização e prognóstico. Assinale a alternativa 
CORRETA sobre a localização do HSD. 
 

(A) Localizado na região occipital e antero posterior 
do crânio. 
 

(B) Sangue acumulado entre a dura-máter e o 
espaço epidural, hemorragia arterial. 

 
(C) Sangue acumulado entre a dura-máter e a 

aracnóide, hemorragia venosa. 
 

(D) Localizado na região central do cérebro, 
camada de sangue e liquor. 

 

Questão 17  
 
Visto que a remoção de um objeto empalado no 
abdômen pode causar mais lesão e a extremidade 
distal do objeto por estar controlando, ativamente, 
(tamponando) o sangramento, sua remoção no pré-
hospitalar é contra indicada. E no Hospital não são 
retirados antes que sua forma e localização sejam 
identificadas radiologicamente e, muitas vezes, são 
removidos no centro cirúrgico. Assinale a alternativa 
INCORRETA sobre o atendimento da vítima com objeto 
encravado. 
 

(A) O enfermeiro deve estabilizar o objeto 
encravado e imobilizá-lo manual ou 
mecanicamente. 
 

(B) Em algumas circunstâncias, o objeto precisa ser 
cortado para soltar o doente e permitir o 
transporte. 

 
(C) Se houver sangramento em volta do objeto, 

deve ser feita compressão direta em volta do 
ferimento com a palma da mão. 

 
(D) O abdome deve ser palpado e percutido nesses 

doentes, e, se faz necessário, continuar o 
exame físico. 

 

Questão 18  
 

A cadeia de sobrevivência de ACE (Atendimento 
Cardiovascular de Emergência) adulto das Diretrizes 
da AHA (American Heart Assossiation 2010) é 
composta por cinco elos de sobrevivência. Assinale a 
alternativa que contém a ordem CORRETA dos elos: 
 

(A) 1- Reconhecimento imediato da PCR e 
acionamento do serviço Emergência/Urgência; 
2- RCP precoce, com ênfase nas compressões 
torácicas; 3- Rápida desfibrilação, 4; Suporte 
avançado de vida eficaz; 5- Cuidados pós- PCR 
integrados. 

(B) 1- Reconhecimento imediato da PCR, 2- RCP 
com duas ventilações de ataque; 3- Suporte 
avançado em cardiologia; 4- Chamar ajuda; 5- 
Uso do desfibrilador. 
 

(C) 1- Compressões torácicas imediatas; 2- Chamar 
ajuda; 3- Suporte básico de vida; 4- Uso do 
desfibrilador; 5- Transporte rápido para o 
hospital. 

 
(D) 1- RCP precoce; 2- Rápida desfibrilação; 3- 

Cuidados pré RCP integrados; 4- Chamar ajuda; 
5- Suporte avançado em cardiologia. 
 

Questão 19  
 
Os principais pontos de discussão e alteração nas 
recomendações das Diretrizes da AHA (2010) para RCP 
e ACE para profissionais de saúde são: Assinale a 
alternativa CORRETA. 
 

(A) A frequência de compressão foi modificada para 
aproximadamente 100/min. e iniciar a RCP com 
30 compressões e duas ventilações, 
aumentando a demora de aplicar a primeira 
compressão. 
 

(B) O procedimento ver, ouvir e sentir foram 
removidos do algoritmo, compressões torácicas 
antes de aplicar ventilações de resgate (CAB 
em vez de ABC). O uso da pressão cricóide 
durante as ventilações não é recomendado. 

 
(C) Aumentar interrupções nas compressões dando 

maior ênfase em RCP, o uso da pressão 
cricóide é recomendado na ventilação, o 
profissional de saúde pode levar mais de 10 
segundos verificando o pulso. 

 
(D) As instruções de RCP pelo Atendente/operador 

devem incluir perguntas que ajudem as pessoas 
a identificar a PCR, mudança do protocolo 
ABCDE para CBADE. 

 

Questão 20  
 
Na aplicação do SBV (Suporte Básico de Vida) para 
adultos, para profissional de saúde: permitir o retorno 
total do tórax entre as compressões e alternar as 
pessoas que aplicam as compressões a cada 2 
minutos, é recomendação de qual componente do 
SBV: Marque a alternativa CORRETA. 
 

(A) Reconhecimento. 
(B) Sequência RCP. 
(C) Retorno da parede torácica. 
(D) Interrupções nas compressões. 

 

Questão 21  
 
Fadiga, astenia, anorexia, perda de peso, são alguns 
dos sintomas da tuberculose. Sabendo disso, qual é a 
forma de transmissão da tuberculose? 
 

(A) Contato com sangue. 
(B) Via fecal oral. 
(C) Contato com a pele. 
(D) Inalação de gotículas infectadas. 
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Questão 22  
 

A AIDS é causada pela infecção por HIV, um retrovírus 
presente nos líquidos corporais, como o sangue e o 
sêmen. Assinale a alternativa CORRETA que contém 
as modalidades de transmissão do HIV: 
 

(A) Contato sexual associado ao trauma da mucosa 
retal/vaginal, transfusão de sangue ou derivados 
contaminados, leite materno infectado, 
transmissão placentária da mãe infectada para o 
feto. 
 

(B) Uso de medicamentos controlados e tóxicos, 
saliva no beijo e contato físico com pessoas 
contaminadas. 

 
(C) Derivados sanguíneos ou sangue não 

contaminados, uso de corticóides em excesso, 
diminuição da imunidade pelo estado gripal. 

 
(D) Exposição ou contato junto a uma pessoa 

infectada, aleitamento materno, caso a mãe 
tenha HPB, contato sexual com camisinha. 

 

Questão 23  
 
O aumento dos linfonodos, baço e outros tecidos 
linfóides é resultado da proliferação de linfócitos, 
eosinófilos e células de Reed-Sternberg. Essas últimas 
são as características de uma doença. A qual doença 
essas características estão associadas? Marque a 
alternativa CORRETA. 
 

(A) Câncer de próstata. 
(B) Doença de Hodgkin. 
(C) Mieloma Múltiplo. 
(D) Câncer de pulmão. 

 

Questão 24  
 
Paciente deu entrada no Pronto Socorro com suspeita 
de apendicite. Marque a alternativa que tem a conduta 
de enfermagem apropriada. 
 

(A) Aplique calor em seu abdome para conforto, 
administrar líquido endovenoso. 
 

(B) Coloque o paciente em jejum, administre fleet 
enema para limpar o intestino. 

 
(C) Dieta leve, analgésicos potentes para alívio da 

dor. 
 

(D) Deixe-o em Jejum, coloque-o em posição 
Fowler, isso reduzirá a dor e administre líquido 
endovenoso. 
 

Questão 25  
 

Na desidratação, o corpo perde água o tempo todo. Se 
a água não for adequadamente reposta, as células do 
corpo também perderão água, provocando 
desidratação ou déficit do volume hídrico. Assinale a 
alternativa INCORRETA dos sinais e sintomas de 
desidratação. 
 

(A) Irritabilidade, delírio, sede intensa, pele e 
mucosas secas, turgor de pele diminuído, 
convulsões e coma. 

(B) Tonteira, pressão arterial decrescente, 
frequência cardíaca aumentada, débito urinário 
diminuído. 
 

(C) Frequência cardíaca aumentada, sede extrema, 
convulsões. 

 
(D) Pressão alta, cefaléia, alucinação, sialorréia, 

pele úmida e turgor aumentado. 
 

Questão 26  
 

A terapia endovenosa (EV) proporciona ao paciente a 
infusão de líquidos, eletrólitos e medicamentos que 
sustentam a vida, oferece as vantagens dos efeitos 
terapêuticos imediatos e previsíveis. Portanto a via EV 
é a preferida para administrar líquidos, eletrólitos e 
medicamentos em uma emergência. Marque a 
alternativa CORRETA. 
 

(A) No trauma não é necessário puncionar um 
acesso venoso. 
 

(B) Cristalóides e colóides são as soluções 
utilizadas na administração da via EV. 

 
(C) Soluções salinas e qualquer outro líquido não 

pode ser administrado EV. 
 

(D) Solução parenteral pode ser administrada via 
EV. 

 

Questão 27  
 
Nos pacientes submetidos à cirurgia torácica ou 
abdominal, o enfermeiro deve instruir o paciente a 
utilizar técnicas para reduzir a dor quando ele se move 
tosse ou espirra. Assinale a alternativa INCORRETA 
sobre as orientações de enfermagem. 
 

(A) Instruir o paciente a usar as grades laterais do 
leito para apoio quando se move ou vira. 
 

(B) Imobilizar a incisão com a mão, colocando uma 
das mãos acima e outra mão abaixo da incisão, 
respirando normalmente enquanto se 
movimenta. 

 
(C) Instruir o paciente a tossir e movimentar-se 

sozinho, orientá-lo que não precisa pedir ajuda, 
não precisa medicar para dor antes da 
movimentação. 

 
(D) Imobilizar a incisão com travesseiro, podendo 

colocar o travesseiro sobre a incisão e 
pressionar com as mãos suavemente e respirar 
normalmente, tossir e movimentar-se. 

 

Questão 28  
 

O sistema nervoso central (SNC) inclui o cérebro e a 
medula espinhal. O cérebro apresenta quatro lobos e 
dois hemisférios. Sobre as funções de cada lobo é 
CORRETO afirmar: 
 

I. Lobo parietal – sensações, consciência da 
forma do corpo. 
 

II. Lobo occipital – estímulos visuais. 
 

III. Lobo temporal – audição, linguagem e 
compreensão. 
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IV. Lobo frontal – personalidade, julgamento, 
raciocínio, comportamento social. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) I e II estão corretas. 
(B) III e IV apenas. 
(C) I, II e IV, apenas. 
(D) Todas estão corretas. 
 

Questão 29  
 
Sinal de Brudzinski – com o paciente em decúbito 
dorsal coloque as mãos atrás do pescoço e incline-o 
para frente. Sinal de Kernig – com o paciente em 
posição supina, flexione a perna no quadril e no 
joelho. Uma resposta positiva a dor ou resistência a 
esses testes corresponde a qual doença? Marque a 
alternativa CORRETA. 
 

(A) Traumatismo craniano. 
(B) Leptospirose. 

(C) Meningite. 
(D) Tétano. 

 

Questão 30  
 
Qual das doenças abaixo NÃO é DST (Doença 
Sexualmente Transmissível). 
 

(A) Chlamydia.  
(B) Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase (KPC). 
(C) Tricominíase (Trichomonas Vaginalis). 
(D) Papilomavirus Humano (HPV). 
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