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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

 
 

01- O emprego do acento grave deu-se em função da ocorrência 

de crase: 

 

A. Na indicação de uma hora específica e em uma locução 

adverbial. 

B. Numa referência a uma hora genérica e em uma 

expressão subentendida. 

C. Em relação a substantivos consagrados pela fala popular. 

D. Diante de um pronome relativo e um demonstrativo 

respectivamente. 

E. Diante de uma locução conjuntiva e numa referência a 

uma hora específica. 

 

A propaganda eleitoral será permitida a partir desta sexta-

feira. De acordo com a Lei das Eleições também está liberada a 

propaganda eleitoral na internet, mas está proibida a veiculação 

de qualquer tipo de propaganda paga. 

Nesta data, também estão liberados os comícios das 8h às 

24h. Partidos políticos e coligações podem usar, no período 

entre às 8h e as 22h, alto-falantes e amplificadores de som nas 

sedes deles ou em veículos. 

A partir deste sábado, estará proibida a contratação de 

shows artísticos pagos com recursos públicos e inaugurações. A 

partir desta data também é proibido que candidatos 

compareçam a inaugurações de obras públicas. 

Dia 18 de Julho termina o prazo para que candidatos, 

partidos políticos, coligações e o Ministério Público Eleitoral 

impugnem candidaturas, conforme determina a Lei 

Complementar nº 64/1.990. 

Os eleitores fora do domicílio eleitoral têm até o dia 8 de 

agosto para requerer a segunda via do título de eleitor. 

A propaganda eleitoral no rádio e na televisão começa dia 

21 de agosto e vai até o dia 4 de outubro, três dias antes do 

primeiro turno de votações. Nas localidades em que houver 

segundo turno, o dia será 28 de outubro. 

 

02- Qual a finalidade proferida pelo discurso no texto acima? 

 

A. Convencer o leitor a tomar uma postura. 

B. Deixar clara a opinião própria do autor. 

C. Informar o leitor de um acontecimento que orienta a 

sociedade. 

D. Passar uma informação sem a frieza da imparcialidade. 

E. Mostrar que uma informação pode ser passada 

corretamente mesmo não sendo dotada de objetividade. 

 

03- Em qual das alternativas abaixo a vírgula foi empregada 

para separar orações coordenadas? 

 

A. ‘Nas localidades em que houver segundo turno, o dia será 

28 de outubro.’ 

B. ‘candidatos, partidos políticos, coligações e o Ministério 

Público Eleitoral impugnem candidaturas’ 

C. ‘De acordo com a Lei das Eleições também está liberada 

a propaganda eleitoral na internet, mas está proibida a 

veiculação de qualquer tipo de propaganda paga.’ 

D. ‘podem usar, no período entre às 8h e as 22h’ 

E. ‘Dia 18 de Julho termina o prazo para que candidatos, 

partidos políticos, coligações’ 

 

04- De acordo com o texto: 

 

A. Não é possível de maneira alguma pagar por uma 

propaganda eleitoral, salvo na internet. 

B. Mesmo que a lei das eleições impeça a propaganda paga, 

ela poderá ser feita na internet. 

C. Propaganda eleitoral pela internet só poderá ser veiculada 

se for paga, o mesmo não se aplicando à de rua. 

D. A lei das eleições permitiu, excepcionalmente, que a 

propaganda política seja divulgada pela internet, mesmo 

que gratuita. 

E. A propaganda eleitoral está permitida, desde que gratuita, 

inclusive pela internet. 

 

05- As expressões ‘será permitida’ e ‘estão liberados’ 

concordando com ‘a propaganda eleitoral’ e ‘os comícios’ 

assumiram tais formas de acordo com qual regra de 

concordância transcrita abaixo? 

 

A. O sujeito posposto altera as relações de concordância. 

B. O núcleo dos sujeitos das orações veio precedido de 

artigo, por isso os adjetivos concordaram no plural. 

C. As palavras ‘permitida’ e ‘liberadas’ podem funcionar 

como adjetivo ou advérbio. No caso, têm valor de 

advérbio e adjetivo respectivamente, e, por isso, 

concordaram no singular e no plural. 

D. Os verbos ‘ser’ e ‘estar’ devem concordar em gênero 

sempre com as pessoas a que fazem referência. 

E. Em expressões indicativas de quantidade aproximada o 

verbo sempre concorda com o substantivo. 

 

Joey Chestnut e Sonya "Viúva Negra" repetiram a dose do ano 

passado e ambos bateram seus próprios recordes ao vencerem 

as etapas masculina e feminina da 97ª edição da tradicional 

competição de comer cachorros-quentes  em Coney Island, em 

Nova York (Estados Unidos). 

Ele comeu 68 cachorros-quente enquanto ela comeu 45 lanches 

em apenas dez minutos. No ano passado o número de Sonya foi 

40 e de Chestnut foi 62. 
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06- No trecho acima, retirado de uma notícia publicada na 

internet, a palavra composta ‘cachorro-quente’ foi pluralizada 

de duas maneiras diferentes. Assinale a alternativa abaixo que 

contém a alternativa correta quanto à grafia e à regra que a 

justifica. 

 

A. Cachorro-quentes: substantivo+adjetivo, só o segundo 

vai para o plural. 

B. Cachorro-quentes: adjetivo+substantivo, só o segundo 

vai para o plural. 

C. Cachorro-quentes: substantivo+substantivo, só o segundo 

vai para o plural. 

D. Cachorros-quentes: substantivo+adjetivo, os dois 

elementos vão para o plural. 

E. Cachorros-quentes: substantivo+substantivo, os dois 

elementos vão para o plural. 

 

07- São acentuadas pela mesma regra que ‘viúva’:  

 

A. Baú e faísca 

B. Juíz e reúne 

C. Saúde e raínha 

D. Contribuíu e heroína 

E. Moínho e Raúl 

 

Violeta (Casimiro de Abreu) 

Sempre teu lábio severo 

Me chama de borboleta! 

— Se eu deixo as rosas do prado 

É só por ti — violeta! 

Tu és formosa e modesta 

As outras são tão vaidosas! 

Embora vivas na sombra 

Amo-te mais que do que às rosas. 

A borboleta travessa 

Vive de sol e de flores… 

— Eu quero o sol de teus olhos, 

O néctar dos teus amores 

Cativo de teu perfume 

Não mais serei borboleta; 

— Dá-me o teu mel — violeta! 

 

08- No poema, pode-se afirmar que a mulher é vista de uma 

maneira: 

 

A. Realista 

B. Idealizada 

C. Mentirosa 

D. Equivocada 

E. Exagerada 

 

09- De acordo com o contexto, ‘severo’ é sinônimo de: 

 

A. Irreal 

B. Belo 

C. Atraente 

D. Rígido 

E. Amável 

 

 

 

10- No texto, ‘modesta’ só NÃO é sinônimo de: 

 

A. Penosa 

B. Moderada 

C. Humilde 

D. Recatada 

E. Discreta 

 

11- Nos versos ‘Sempre teu lábio severo / Me chama de 

borboleta!’, a colocação do pronome ‘me’ está: 

 

A. Correta, pois no caso de verbos no imperativo ocorre a 

próclise. 

B. Correta, pois em caso de enunciados exortativos, o 

pronome é atraído para antes do verbo. 

C. Correta, já que o advérbio ‘sempre’ funciona como 

atrator do pronome oblíquo. 

D. Incorreta, uma vez que não se iniciam enunciados com 

pronome oblíquo. 

E. Incorreta, pois o verbo no infinitivo impessoal ‘chama’, 

deixa o pronome enclítico. 

 

12- Assinale a alternativa que contém uma interpretação correta 

da tira: 

A. Aborda um tema incomum à sociedade brasileira nos 

últimos tempos. 

B. Informa uma nova prática social da classe média. 

C. Denuncia um fato desconhecido. 

D. Satiriza a violência no país. 

E. Interpreta uma ação de maneira condescendente ao 

infrator. 

 

13- O texto, ao tratar do roubo do carro do pai e do carro do 

filho, que é de brinquedo, quer mostrar que esse tipo de ação 

criminosa: 

 

A. Se multiplicou ao longo do tempo poupando apenas as 

mulheres. 

B. É feita de maneira bastante seletiva. 

C. Atinge a todos indiscriminadamente. 

D. Está presente até nas classes menos abastadas. 

E. É bem pior quando se trata de crianças. 

 

14- A fala do garoto ‘pelo menos o seu estava no seguro’, é 

responsável pelo humor da tira por tratar-se de uma conclusão 

incomum para uma criança ao ver algo seu tirado sem 

consentimento. Ao atribuir o pensamento e a fala ao menino, o 

autor quer provar que atitudes como a do ladrão tornaram-se: 

 

A. Normais, corriqueiras. 
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B. Inusitadas, até mesmo impossíveis. 

C. Surpreendentes, abruptas. 

D. Impunes, violentas. 

E. Raras, infundadas. 

 

15- Ao elaborar seus textos é necessário que o autor escolha 

bem seus enunciados para que eles auxiliem o leitor no sentido 

de construir significados. Na frase ‘Droga, levaram meu carro’, 

o autor optou por uma oração com sujeito indeterminado por 

que: 

 

A. É aquele que se pode identificar com precisão pela 

desinência do verbo. 

B. É aquele que, mesmo existindo, não se pode determinar 

pelo contexto, nem pela terminação verbal. 

C. Apresenta dois núcleos diretamente ligados pela ação 

verbal. 

D. Não está escrito explicitamente na frase, mas pode ser 

facilmente identificado pela desinência verbal. 

E. É formado apenas pelo predicado com um verbo sempre 

impessoal. 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- São ações da enfermagem na atuação durante a assistência 

pré-natal, EXCETO: 

 

A. Examinar as mamas, explicar sua função e a importância 

do aleitamento materno. 

B. Mostrar a saída do colostro e explicar sua finalidade. 

C. Informar às gestantes das eventuais dificuldades no 

aleitamento materno e as maneiras de superá-las, como 

nos casos de variações anatômicas granulares e 

mamoplasias. 

D. Alertar para os procedimentos ou atitudes contrárias à 

amamentação. 

E. Conscientizar os familiares sobre a necessidade de apoiar 

a mulher que amamenta. 

 

17- O DIU deverá ser retirado quando a mulher quiser, quando 

tiver com a validade vencida ou quando estiver provocando 

algum problema. 

A validade do DIU varia de acordo com o tipo.  

 

A validade do DIU Tcu (cobre), disponibilizado pelo Ministério 

da Saúde, varia de: 

 

A. 1 a 3 anos. 

B. 2 a 5 anos. 

C. 3 a 5 anos. 

D. 3 a 7 anos. 

E. 5 a 10 anos. 

 

18- A recomendação de ingestão de colesterol para adultos 

normais é de: 

 

A. Mais de 300 mg e menos de 500mg colesterol por dia. 

B. Mais de 100 mg e menos de 400mg colesterol por dia. 

C. Mais de 100 mg e menos de 300 mg colesterol por dia. 

D. Menos de 200 mg colesterol por dia. 

E. Menos de 300 mg colesterol por dia. 

19- Aos 2 meses de vida, as vacinas indicadas são, EXCETO: 

 

A. Poliomielite (oral) 

B. Hepatite B 

C. DTP-Hib 

D. Rotavírus 

E. Meningocócica C 

 

20- No Brasil, atualmente, a maior causa de angina do peito é: 

 

A. Embolia coronária. 

B. Espasmo coronário. 

C. Aterosclerose coronária. 

D. Estenose e insuficiência valvar aórtica. 

E. Pericardite. 

 

21- As características apresentadas pelas crianças com risco ao 

nascer são, EXCETO: 

 

A. Peso ao nascer (< 2500 g). 

B. Prematuro (< 37 semanas de gestação). 

C. Asfixia (Apgar < 8 no 3º minuto de vida). 

D. Mãe adolescente (< 18 anos). 

E. Mãe com baixa instrução (< 8 anos). 

 

22- O Decadron com apresentação: frasco de 2,5ml com 10mg 

(4mg/ml) teve prescrição médica de se administrar 0,8mg de 

Decadron EV. Portanto o paciente receberá quanto do 

medicamento? 

 

A. 0,5ml 

B. 0,4ml 

C. 0,3ml 

D. 0,2ml 

E. 0,1ml  

 

23- Processo inflamatório das veias, com apresentação de sinais 

e sintomas de dor, calor e rubor. A veia inflamada torna-se 

palpável, dando a sensação de cordão endurecido. 

 

A. Choque anafilático 

B. Anasarca 

C. Ascite 

D. Flebite 

E. Midríase 

 

24- Sobre o uso da restrição em ambiente hospitalar é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Não utilizar ataduras de crepe (faixas) menor do que 30 

cm; 

B. Evitar garroteamento dos membros; 

C. Afrouxar a restrição em casos de edema, lesão e palidez; 

D. Retirar a restrição uma vez ao dia (banho); 

E. Proceder limpeza e massagem de conforto no local. 
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25- Das diversas teorias de enfermagem, são características da 

Teoria das Necessidades Básicas, EXCETO: 

 

A. Foco: Necessidades Básicas. 

B. Homem: Indivíduos com necessidades humanas com 

significado e valor singular a cada pessoa. 

C. Saúde: Capacidade para satisfazer as necessidades 

humanas (Físicas, Psicológicas e Sociais). 

D. Ambiente: Cenário em que o indivíduo aprende padrões 

singulares de vida. 

E. Enfermagem: Assistência permanente a um indivíduo 

que possua dificuldades para satisfazer uma ou mais 

necessidades básicas. 

 

26- Sobre os fatores que influenciam a cicatrização de lesões é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Idade - a circulação sanguínea e a concentração de 

oxigênio no local da lesão são prejudicados pelo 

envelhecimento, e o risco de infecção é maior. 

B. Obesidade - o suprimento sanguíneo mais abundante dos 

tecidos adiposos impede o envio de nutrientes e 

elementos celulares necessários à cicatrização normal. 

C. Extensão da lesão - lesões mais profundas, envolvendo 

maior perda de tecido, cicatrizam mais vagarosamente e 

por segunda intenção, sendo susceptíveis a infecções. 

D. Imunossupressão - a redução da defesa imunológica 

contribui para uma cicatrização deficiente. 

E. Diabetes - o paciente portador de diabetes tem alteração 

vascular que prejudica a perfusão dos tecidos e sua 

oxigenação; além disso, a glicemia aumentada altera o 

processo de cicatrização, elevando o risco de infecção. 

 

27- De acordo com a Lei 8080/90, Art. 6º estão incluídas ainda 

no campo de atuação do Sistema Único de Saúde-SUS, 

EXCETO:  

 

A. O controle e a fiscalização de serviços, produtos e 

substâncias de interesse para a saúde. 

B. A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas, 

para consumo humano. 

C. Participação no controle e na fiscalização da produção, 

transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos 

psicoativos, tóxicos e radioativos. 

D. A formulação e execução da política de excretos e seus 

derivados. 

E. O incremento, em sua área de atuação, do 

desenvolvimento científico e tecnológico.  

 

28- Segundo a Lei 8142, Art. 4° Para receberem os recursos, de 

que trata o art. 3° desta lei, os Municípios, os Estados e o 

Distrito Federal deverão contar com, EXCETO: 

 

A. Fundo de Saúde. 

B. Conselho de Saúde, com composição paritária de acordo 

com o Decreto n° 99.438, de 7 de agosto de 1990. 

C. Plano de saúde. 

D. Relatórios de gestão que permitam o controle de que trata 

o § 4° do art. 33 da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 

1990. 

E. Comissão de elaboração do Plano de Comissão, Cargos e 

Salários (PCCS). 

 

29- Consiste na atribuição de valores adicionais equivalentes a 

até 2% do teto financeiro da assistência do estado, transferidos, 

regular e automaticamente, do Fundo Nacional ao Fundo 

Estadual de Saúde, como incentivo à obtenção de resultados de 

impacto positivo sobre as condições de saúde da população, 

segundo critérios definidos pela CIT e fixados em portaria do 

órgão competente do Ministério (SAS/MS). Os recursos do 

IVR podem ser transferidos pela SES às SMS, conforme 

definição da CIB. 

 

Esta é a definição de: 

 

A. Índice de Valorização de Resultados (IVR). 

B. Remuneração por Serviços Produzidos. 

C. Remuneração de Internações Hospitalares. 

D. Remuneração Transitória por Serviços Produzidos. 

E. Fatores de Incentivo e Índices de Valorização. 

 

30- Segundo a NOAS 2002; Os municípios habilitados em 

gestão plena da atenção básica ampliada estarão passíveis de 

desabilitação quando, EXCETO:  

A. Descumprirem as responsabilidades assumidas na 

habilitação do município. 

B. Não pagamento aos prestadores de serviços sob sua 

gestão, públicos ou privados, hospitalares e 

ambulatoriais, até o quinto dia útil, após o cumprimento 

pelo Ministério da Saúde do crédito na conta bancária do 

Fundo Estadual/Municipal de Saúde, pelo Fundo 

Nacional de Saúde. 

C. Apresentarem situação irregular na alimentação dos 

Bancos de Dados Nacionais, estabelecidos como 

obrigatórios pelo MS, por 2 (dois) meses consecutivos ou 

3 (três) meses alternados.  

D. Não cumprirem as metas de cobertura vacinal para 

avaliação da Atenção Básica. 

E. Apresentarem irregularidades que comprometam a gestão 

municipal, identificadas pelo componente estadual e/ou 

nacional do SNA.  

 

31- Sobre o álcool na desinfecção é INCORRETO afirmar: 

 

A. São utilizados os alcoóis etílico e isopropílico.  

B. São bactericidas rápidos, eliminando também o bacilo da 

tuberculose, os fungos e os vírus, não agindo, porém, 

contra os esporos bacterianos. 

C. Sua concentração ótima dá-se entre 70 e 95% por 

volume, sua atividade caindo muito com concentração 

abaixo de 70%. 

D. Suas propriedades são atribuídas ao fato de causarem 

desnaturação das proteínas quando na presença de água. 

E. Observa-se também ação bacteriostática pela inibição da 

produção de metabólitos essenciais para a divisão celular 

rápida. 
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32- Biot é um período de apnéia de cerca de: 

 

A. 5 segundos 

B. 30 segundos 

C. 60 segundos 

D. 75 segundos 

E. 90 segundos 

 

33- São indicações de enema de limpeza (clister ou 

enteroclister), EXCETO: 

 

A. Obstipação. 

B. Preparação do intestino para parto. 

C. Infecção aguda do intestino. 

D. Preparação do intestino para clister opaco. 

E. Preparação do intestino para estabelecimento do padrão 

de evacuação, normalmente, durante um programa de 

treino intestinal. 

 

34- É uma vacina inativada a utilizada contra: 

 

A. Febre tifoide 

B. Caxumba 

C. Raiva 

D. Poliomielite 

E. Coqueluche 

 

35- São utilizados na técnica de coleta de gasometria, 

EXCETO: 

 

A. Seringa de vidro 5 ml 

B. 02 agulhas descartáveis 25x7  

C. Heparina 

D. Tubo de polivinil 

E. Cuba rim 

 

36- São fungos patogênicos, EXCETO: 

 

A. Aspergillus fumigatus 

B. Blastomyces dermatitidis 

C. Cladosporium bantianum 

D. Emmonsia parva var. crescens 

E. Coxiella burneti 

 

37- Em 1877, as primeiras enfermeiras diplomadas começam a 

prestar serviços a domicílio em New York. As escolas 

deveriam funcionar de acordo com a filosofia da Escola de 

Florence Nightingale, baseada em quatro idéias-chave, que não 

incluem: 

 

A. O treinamento de enfermeiras deveria ser considerado tão 

importante quanto qualquer outra forma de ensino e ser 

mantido pelo dinheiro público. 

B. A enfermagem deve ser padronizada e por isso, deveriam 

ser criados conselhos de enfermagem e expedidas carteira 

e cédula de identidade profissional, indispensável ao 

exercício da profissão, a qual tem validade em todo 

território nacional. 

C. As escolas de treinamento deveriam ter uma estreita 

associação com os hospitais, mas manter sua 

independência financeira e administrativa. 

D. Enfermeiras profissionais deveriam ser responsáveis pelo 

ensino no lugar de pessoas não envolvidas em 

Enfermagem. 

E. As estudantes deveriam, durante o período de 

treinamento, ter residência à  disposição, que lhes 

oferecesse ambiente confortável e agradável, próximo ao 

hospital. 

 

38- Para uma boa assistência ao recém-nascido, deve-se 

conhecer para então identificar uma possível cólica. São 

sintomas de cólica: 

 

I. Persistentes e com ataques de choro inconsoláveis em 

bebês sem que haja outro motivo para tal. 

II. O choro começa repentinamente, normalmente no 

inicio do dia ou final da noite, podendo persistir por 

várias horas. 

III. O choro ou os berros do bebê podem acontecer junto 

com o rosto enrubescido, pulsos fechados, pernas 

encolhidas, abdômen tenso e barulho surdo e contínuo 

no estômago. 

IV. Durante um ataque de cólica, a criança costuma, no 

início, chupar a mamadeira ou o peito da mãe 

fortemente, como se estivesse com muita fome, 

recusando-se a eles no momento seguinte, começando 

a chorar novamente.  

 

Estão CORRETAS: 

 

A. Apenas a I 

B. Apenas I e IV 

C. I, III, IV 

D. I, II, III 

E. I, II, III, IV 

 

39- Qual das patologias seguintes é de transmissão 

predominantemente no ecossistema urbano: 

 

A. Esquistossomose mansônica   

B. Febre amarela silvestre 

C. Febre maculosa 

D. Doença de chagas 

E. Tuberculose 

 

40- Com a Lei nº 8.080 de 19/09/90, a saúde foi reconhecida e 

destacou a seguridade social a partir do momento que incluiu 

como seus princípios:  

 

A. Universalidade, equidade, integralidade, descentralização 

e controle social. 

B. Controle social, universalidade e descentralização. 

C. Igualdade, fraternidade e universalidade. 

D. Descentralização, igualdade, universalidade e equidade. 

E. Parcialidade, setorialidade, unificação e controle social.  

 

 

 


