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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01- Acerca das características do texto acima, assinale a que 

está incorreta: 

 

A. Analisa criticamente uma situação específica. 

B. Estabelece estreita relação entre imagem e linguagem 

escrita. 

C. Leva o leitor a fazer uma leitura reflexiva. 

D. Aponta para um personagem não identificado da vida 

pública. 

E. Satiriza uma situação de ordem social e política. 

 

02- Assinale a alternativa correta sobre a análise da expressão 

„dinheiro público‟, no texto: 

 

A. Como o substantivo „dinheiro‟ é empregado 

genericamente, necessitamos do complemento presente 

na fala do segundo balão para compreender a 

intencionalidade no texto. 

B. Gera uma restrição semântica que dificulta a 

compreensão do segundo personagem. 

C. „Dinheiro‟ foi empregado sem termo especificador para 

fundamentar o humor na surpresa. 

D. Ao estabelecer distinção de sentido entre „dinheiro‟, e o 

vocábulo „público‟ é gerado efeito de humor. 

E. O emprego do adjetivo „público‟ com função 

especificadora dá mote ao sentido crítico do texto. 

 

03- A conclusão do eleitor: 

 

A. É fundamentada no fato de saber que se trata de uma 

reeleição. 

B. Ocorre pela falta de conhecimento do candidato do 

significado de „dinheiro público‟. 

C. Não faz sentido, já que se trata de analfabetos políticos. 

D. É baseada num juízo de valor formado a partir de um 

conceito gerado pelas circunstâncias. 

E. Cria uma falsa expectativa em torno da figura do político 

brasileiro e sua relação com o eleitorado. 

 

Enquanto nossa pátria-mãe, tão distraída, é subtraída em 

tenebrosas transações, nós, os honestos, que não temos contas 

conjuntas com doleiros, não andamos em jatos de bandidos 

nem mamamos nas tetas públicas, somos assediados, atacados, 

invadidos. Não falo de assalto de colarinho sujo ou branco. É 

um lance prosaico, cotidiano e irritante. Não aguento mais 

receber mensagens em meu celular, muitas com meu nome, às 

vezes soando de madrugada, no almoço sábado ou no café 

domingo. 

 

Umas tentam me vender objetos, outras buscam meus dados, 

algumas me prometem prêmios, outras me parabenizam, umas 

sugerem que eu evite multas e vire bandida... e ainda há as 

ameaçadoras. Selecionei algumas que entraram em meu celular, 

me acordaram, interromperam almoços, conversas, trabalho. Os 

ingleses chamam de “junk mail”. É lixo mesmo. O que fazer 

para se defender desse assédio? Trocar de linha o tempo todo? 

Multar? Muitas mensagens gritam,  em maiúsculas. 

Eu não mereço, você não merece, nós não merecemos. 

Perdemos tempo e paciência e acabamos resignados. Será que 

os empresários e comerciantes não têm vergonha? Lixo, meus 

senhores, é na lixeira. (Adaptado de: AQUINO, Ruth. “Eu não 

mereço”. In: Revista Época http://epoca.globo.com/colunas-e-

blogs/ruth-de-aquino/noticia/2014/04/eu-bnaob-mereco.html) 

 

04- Uma conclusão possível ao especularmos as intenções da 

autora ao escrever o texto é de que: 

 

A. Devido às constantes transações de caráter duvidoso 

empreendidas por nossos políticos estamos recebendo 

ligações de celular indesejadas. 

B. Embora haja sérios erros por parte de pessoas desonestas, 

os homens de bem é que estão sendo atacados por 

mensagens de celular. 

C. Ainda que saibamos que os aparelhos regularizados serão 

invadidos, não conseguimos nos desfazer dos telefones 

celulares. 

D. O problema das mensagens de celular desse tipo é que 

são impróprias tanto pelo momento em que chegam 

quanto pelo conteúdo. 

E. O assédio praticado pelo celular é prerrogativa dos que 

possuem ligação com cidadãos de bem. 

 

05- De acordo com o contexto, „resignados‟ é sinônimo de: 

 

A. Conformados 

B. Enraivecidos 

C. Cúmplices 

D. Preocupados 

E. Limitados 

 

06- Para a autora, as mensagens que recebe são: 

 

A. Previsíveis 

B. Inoportunas 

C. Hilárias 

D. Importantes 

E. Complexas 

 

07- A expressão „muitas mensagens gritam em maiúsculas‟ 

refere-se: 

 

A. À regra de etiqueta da internet que interpreta as letras 

maiúsculas como gritos. 

B. À contundência das mensagens. 

C. Ao tom ameaçador da maioria das mensagens, o que as 

torna tão traumatizantes quanto gritos. 

http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ruth-de-aquino/noticia/2014/04/eu-bnaob-mereco.html
http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ruth-de-aquino/noticia/2014/04/eu-bnaob-mereco.html
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D. Ao fato das letras maiúsculas serem mais apropriadas 

visualmente. 

E. Às mensagens de voz que são enviadas via celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08- Sobre o texto e sua intenção de retratar o impacto do 

encontro entre culturas diferentes, responda: 

 

A. O indígena é incapaz de interpretar o que vê, pois utiliza 

suas referências culturais para fazê-lo. 

B. Para o homem da cidade a cultura indígena aprisiona e 

limita o conhecimento dentro da própria tribo. 

C. Na visão do indígena, o „branco‟ é prisioneiro da 

tecnologia. 

D. A dificuldade que os indígenas têm em ter acesso ao 

mundo desenvolvido os torna incapazes de interagir 

satisfatoriamente em ambiente diverso. 

E. Os indígenas definem o que veem a partir de padrões 

culturais próprios. 

 

 

O BAILARINO QUE NÃO ENSINAVA PASSOS, 

ENSINAVA O CAMINHO. 

 

Década de 1960. A expressão corporal entra no teatro 

brasileiro. Método criado pelo bailarino, coreógrafo e professor 

Klauss Vianna.  

 

Mineiro de Belo Horizonte, nasce em 12 de agosto de 1928. 

Começa a dançar aos 15 anos.  

 

Formado em balé clássico em 1948, é o primeiro homem 

admitido na escola Carlos Leite.  

 

Achava a forma clássica uma camisa de força. Mudou o 

conceito da dança. Para ele, o movimento devia associar-se à 

emoção. Explorava a liberdade de reinventar. Defendia o 

autoconhecimento do corpo. Estudou até anatomia. Dizia:  

 

"Todos, sem exceção, somos bailarinos da vida."  

 

Fundou o Balé Klauss Vianna, com a também dançarina e sua 

mulher Angel Vianna. Aulas iam além dos passos decorados, 

"não decore passos, aprenda o caminho", dizia. Alunos deviam 

conhecer ossos, músculos e articulações para ter consciência 

dos movimentos.  

 

Morreu em 1992, aos 64 anos. Deixou adeptos em todo o País. 

Defendia:  

"Mais importante que o desfecho é o processo em si. Fixamos 

metas e acabamos impedindo a vivência do próprio processo, o 

rico caminho a ser percorrido." 

 

09- No título do texto o pronome „que‟ refere-se a: 

 

A. Bailarino 

B. Passos 

C. Caminhos 

D. Não 

E. Ensinava 

 

10- “Mudou o conceito da dança. Para ele, o movimento devia 

associar-se à emoção.” 

Em qual das alternativas a seguir as alterações não modificaram 

o sentido da informação: 

 

A. Mudou o conceito da dança, embora para ele, o 

movimento devia associar-se à emoção. 

B. Mudou o conceito da dança, contudo para ele, o 

movimento devia associar-se à emoção. 

C. Mudou o conceito da dança, pois para ele, o movimento 

devia associar-se à emoção. 

D. Mudou o conceito da dança e jamais, para ele, o 

movimento devia associar-se à emoção. 

E. Mudou o conceito da dança ou para ele, o movimento 

devia associar-se à emoção. 

 

11- Assinale as assertivas seguintes: 

 

I. Assim como „método‟, „coreógrafo‟ é acentuada por ser 

proparoxítona. 

II. Em „clássico‟, „admitido‟ e „exceção‟ há dígrafos. 

III. "Todos, sem exceção, somos bailarinos da vida." Possui 

um termo classificado como aposto. 

 

Estão corretas: 

 

A. I, II e III 

B. III 

C. II 

D. I e III 

E. I e II 

 

12- “Método criado pelo bailarino, coreógrafo e professor 

Klauss Vianna.”  

O emprego da vírgula no período acima é para: 

 

A. Isolar o aposto explicativo. 

B. Isolar o vocativo. 

C. Separar elementos dispostos em uma enumeração. 

D. Separar o adjunto adverbial. 

E. Separar o objeto pleonástico anteposto ao verbo. 

 

13- Pode-se afirmar que há relação de causa e consequência 

entre os segmentos: 

 

A. A expressão corporal entra no teatro brasileiro./ Método 

criado pelo bailarino,    coreógrafo e professor Klauss 

Vianna.  
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B. Achava a forma clássica uma camisa de força./Mudou o 

conceito da dança. 

C. Todos, sem exceção,/ somos bailarinos da vida 

D. Fundou o Balé Klauss Vianna, / com a também dançarina 

e sua mulher Angel Vianna. 

E. Morreu em 1992, aos 64 anos. / Deixou adeptos em todo 

o País. 

 

14- “Para ele, o movimento devia associar-se à emoção.” 

A sentença que contém um verbo flexionado no mesmo tempo 

e modo do que está sublinhado no período acima é: 

 

A. Mudou o conceito da dança. 

B. Formado em balé clássico em 1948. 

C. Aulas iam além dos passos decorados. 

D. "Mais importante que o desfecho é o processo em si.” 

E. “acabamos impedindo a vivência do próprio processo, o 

rico caminho a ser percorrido." 

 

15- Qual das alternativas completa corretamente as lacunas do 

texto? 

 

I. “Deixem-nos ............ vontade para decidir nosso próprio 

destino. Não precisamos de conselhos de fora, do Oriente, 

do Ocidente” Rostyslav Tronenko, 

II. “Já fui contra e já fui ................. favor. Hoje, estou 

pensando... Realmente não sei o que falar. " Mara Gabrilli 

III. “Não ................. errata que apague as 50 mil mulheres 

estupradas no Brasil em um único ano.” Nana Quiroz 

 

A. há- há - à 

B. à- a – há 

C. a - a-há 

D. a – à – há 

E. há- a- há 

 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16– A Posição de Trendelemburg: 

 

A. É utilizada em casos de choque, hemorragia pélvica ou 

para drenagem torácica. 

B. É utilizada para exames no reto e na vagina, e ainda 

alguma cirurgia, como hemorroidectomia. 

C. É a indicada para clientes com problemas cadíacos e 

respiratórios, pois permite expansão torácica. 

D. É utilizada para exame e tratamento vaginal. 

E. É utilizada para exame e tratamento vaginal, sendo uma 

variação da posição ginecológica. 

 

17- O Onchocerca volvulus é um: 

 

A. Agente etiológico da oncocercose. 

B. Agente etiológico da cisticercose. 

C. Agente Transmissor da oncocercose. 

D. Agente transmissor da cisticercose. 

E. Agente etiológico da febre amarela silvestre. 

 

18– Os locais de punção de veias superficiais em membros 

superiores são, EXCETO: 

 

A. Veias do dorso da mão. 

B. Veia jugular externa. 

C. Veias da face anterior do antebraço. 

D. Veias basílica. 

E. Veias cefálica. 

 

19– A punção de vasos no acesso venoso central pode ser 

realizada com o uso de agulhas metálicas ou cateteres de 

plástico introduzidos sobre ou por dentro de agulhas metálicas. 

Pode-se, ainda, substituir a agulha metálica por um cateter de 

plástico, utilizando-se um fio-guia. Esta técnica de substituição 

denomina-se: 

 

A. Técnica de Slouver. 

B. Técnica de Seldinger. 

C. Técnica de Profusão. 

D. Técnica de Alder. 

E. Técnica de Frouder. 

 

20- A utilização de álcool para limpar a pele antes de aplicar 

uma injeção é um tipo de: 

 

A. Assepsia 

B. Antissepsia 

C. Desinfecção 

D. Esterilização 

E. Infecção hospitalar 

 

21- Indique qual enfermeira foi muito importante na história da 

enfermagem do Brasil, que elaborou a Teoria das Necessidades 

Humanas Básicas: 

 

A. Ana Neri 

B. Wanda Horta 

C. Florence Nightingale 

D. Haleh Adams 

E. Carol Hathaway 

 

22- Toda evolução do paciente deve conter obrigatoriamente, 

EXCETO: 
 

A. Data, horário, nome legível da pessoa que realizou a 

evolução, carimbo e registro do COREN. 

B. Data, horário, registro do COREN da pessoa que realizou 

a evolução. 

C. Data, horário, nome legível da pessoa que realizou a 

evolução e carimbo. 

D. Data, nome legível da pessoa que realizou a evolução, e 

carimbo ou registro do COREN. 

E. Data, horário, nome legível da pessoa que realizou a 

evolução, e carimbo ou registro do COREN. 

 

23- A temperatura retal considerada normal é de: 
 

A. 36ºC a 36,8ºC 

B. 36,2ºC a 37ºC 

C. 36,4ºC a 37,2ºC 

D. 36,5ºC a 37,6ºC 

E. 36,8ºC a 37,8ºC 

http://click.uol.com.br/?rf=noticias_geramodulo-citacoes&u=http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2014/04/15/deixem-nos-decidir-nosso-destino-diz-embaixador-da-ucrania-no-brasil-a-tv.htm
http://click.uol.com.br/?rf=noticias_geramodulo-citacoes&u=http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2014/04/15/deixem-nos-decidir-nosso-destino-diz-embaixador-da-ucrania-no-brasil-a-tv.htm
http://click.uol.com.br/?rf=noticias_geramodulo-citacoes&u=http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2014/04/15/deixem-nos-decidir-nosso-destino-diz-embaixador-da-ucrania-no-brasil-a-tv.htm
http://click.uol.com.br/?rf=noticias_geramodulo-citacoes&u=http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2014/04/16/cotada-para-vice-de-aecio-deputada-de-sp-quer-estudar-exemplo-de-uruguai-com-maconha.htm
http://click.uol.com.br/?rf=noticias_geramodulo-citacoes&u=http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2014/04/16/cotada-para-vice-de-aecio-deputada-de-sp-quer-estudar-exemplo-de-uruguai-com-maconha.htm
http://click.uol.com.br/?rf=noticias_geramodulo-citacoes&u=http://noticias.uol.com.br/opiniao/coluna/2014/04/09/mulheres-nao-se-sentem-mais-seguras-apos-errata-do-ipea.htm
http://click.uol.com.br/?rf=noticias_geramodulo-citacoes&u=http://noticias.uol.com.br/opiniao/coluna/2014/04/09/mulheres-nao-se-sentem-mais-seguras-apos-errata-do-ipea.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carol_Hathaway
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24- São cuidados de enfermagem para hipertermia, EXCETO: 

 

A. Estimular ingesta hídrica. 

B. Estimular banho de água morna quase fria. 

C. Colocar compressas frias, não geladas, nas pregas 

inguinais e axilares e testa. 

D. Utilizar agasalhos e coberturas para promover a sudorese. 

E. Proporcionar repouso. 

 

25- Quantas gotas por minuto terei caso seja infundido 200 de 

SF a 0,9% + 5ml de uma substância qualquer em 90 minutos? 

 

A. 70,5 gotas. 

B. 45,5 gotas. 

C. 44,4 gotas. 

D. 20 gotas. 

E. 2,27 gotas. 

 

26- Cuidados adequados com os pés são importantes em 

qualquer idade, pois são eles responsáveis pela sustentação do 

corpo, pela marcha, equilíbrio e postura corporal.Sobre estes 

cuidados é INCORRETO afirmar: 

 

A. Secar sem esfregar especialmente entre os dedos, para 

evitar lesões de pele por fungos. 

B. Realizar movimentos de rotação e extensão, estimulando 

a circulação, prevenindo atrofias musculares. 

C. Nunca usar talco do tipo mentolado a fim de evitar 

transpiração excessiva. 

D. Usar meias limpas e folgadas, sem furos e costuras muito 

duras. 

E. Lixar os calos, não arrancá-los, para evitar infecções. 

 

27- Supondo que foram administrados 120 microgotas um 

medicamento por via oral, isto indica que foram administradas: 

 

A. 40 gotas 

B. 20 gotas 

C. 30 gotas 

D. 60 gotas 

E. 12 gotas 

 

28- Para a higiene no leito deve-se seguir qual ordem: 

 

A. Face, couro cabeludo, corpo e genitais.  

B. Couro cabeludo, genitais, corpo, face. 

C. Couro cabeludo, face, genitais e corpo. 

D. Genitais, corpo, couro cabeludo e face. 

E. Corpo, genitais, face, couro cabeludo. 

 

29- Referente aos direitos do paciente é INCORRETO afirmar: 

 

A. O paciente tem direito a identificar o profissional por 

crachá preenchido com o nome completo, função e cargo 

e registro no órgão competente.  

B. O paciente tem direito a consultas marcadas, 

antecipadamente, de forma que o tempo de espera não 

ultrapasse a trinta (30) minutos.  

C. O paciente tem direito de exigir que todo o material 

utilizado seja rigorosamente esterilizado, ou descartável e 

manipulado segundo normas de higiene e prevenção.  

D. O paciente tem direito de receber explicações claras 

sobre o exame a que vai ser submetido e para qual 

finalidade irá ser coletado o material para exame de 

laboratório.  

E. O paciente tem direito a informações claras, simples e 

compreensivas, adaptadas à sua condição cultural, sobre 

as ações diagnósticas e terapêuticas, o que pode decorrer 

delas, a duração do tratamento, a localização, a 

localização de sua patologia, se existe necessidade de 

anestesia, qual o instrumental a ser utilizado e quais 

regiões do corpo serão afetadas pelos procedimentos. 

 

30- Uma boa amostra de escarro para análise da embolia 

pulmonar é o que provém da árvore brônquica, obtida após 

esforço de tosse, e não a que se obtém da faringe ou por 

aspiração de secreções nasais, nem tampouco a que contém 

somente saliva. O volume ideal está compreendido entre: 

 

A. 1 a 3ml 

B. 2 a 5ml 

C. 3 a 10ml 

D. 0,5 a 2ml 

E. 2 a 8 ml 

 

31- Nos casos de retenção urinária, todas as medidas possíveis 

para estimular a diurese espontânea do paciente são adotadas, 

tais como, EXCETO:  

 

A. Garantir a privacidade durante a micção. 

B. Abrir torneiras e chuveiros próximos. 

C. Molhar os pés dos clientes acamados, pois essas medidas 

ajudam a relaxar os esfíncteres uretrais.  

D. Sondagem vesical de alívio, em último caso. 

E. Estimular atividades físicas. 

 

32- De acordo com a Lei 8142/90, Art. 1° O Sistema Único de 

Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 

1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das 

funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias 

colegiadas: 

 

A. Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. 

B. Organização de Saúde e Conselho de Saúde. 

C. Conferência de Saúde e Organização de Saúde. 

D. Organização de Saúde, Conferência de Saúde e 

Conselho de Saúde. 

E. Assistência de Saúde e Conselho de Saúde. 

 

33- A Norma Operacional Básica do SUS – NOB SUS 01/96 – 

apresenta como idéias centrais, EXCETO: 

 

A. Inicia o processo de descentralização, colocando o 

município como gestor. 

B. Cria as instância de articulação entre os gestores (CIB e 

CIT).  

C. Redefine o papel dos gestores estadual e federal, 

D. Define as relações entre os sistemas municipais de saúde. 

E. Redefine sobre as condições de gestão de estados e 

municípios (plena da Atenção Básica e Plena do Sistema 

Municipal). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
http://www.4shared.com/document/jOLKKrav/NOB_SUS_01-96.html
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34- Indique a ação estabelecida pela Norma Operacional da 

Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002: 

 

A. Lança as bases para implantação de um novo modelo de 

atenção à saúde. 

B. Define a PPI como instrumento de reorganização do 

modelo de atenção e da gestão do SUS e de alocação dos 

recursos. 

C. Estabelece o processo de regionalização como estratégia 

de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de 

maior equidade. 

D. Define sobre responsabilidades e fontes de financiamento 

do SUS e suas modalidade.  

E. Propõe a prática de acompanhamento, controle e 

avaliação do SUS.  

 

35 - Os hospitais do País são _______________ a Manter 

Programa de Controle de Infecções Hospitalares - PCIH. 

 

A. Obrigados 

B. Convidados 

C. Sorteados 

D. Indicados 

E. Facultados 

 

36- Uma criança com desidratação pode apresentar falta ou 

redução salivar que é denominada: 

 

A. Assialia 

B. Assialorréia 

C. Ancilose 

D. Ablepsia 

E. Ataxia 

 

37- Foram prescrito 12.500UI de heparina de 12 em 12 horas, 

frascos disponíveis – 5.000UI/ml. 

 

Quanto será administrado em ml? 

 

A. 5,0 ml 

B. 6,25ml 

C. 12,5ml 

D. 2,5ml 

E. 2,0ml 

 

38- Sobre as atribuições do Técnico de Enfermagem no 

Programa de Saúde da Família (PSF) é INCORRETO afirmar: 

  

A. Participar das atividades de atenção realizando 

procedimentos regulamentados no exercício de sua 

profissão na Unidade Básica de Saúde e, semanalmente, 

quinzenalmente ou mensalmente, dependendo da 

necessidade, no domicílio e/ou nos demais espaços 

comunitários (escolas, associações etc).  

B. Realizar atividades programadas e de atenção à demanda 

espontânea.  

C. Realizar ações de educação em saúde a população 

adstrita, conforme planejamento da equipe.  

D. Participar do gerenciamento dos insumos necessários 

para o adequado funcionamento da UBS. 

E. Contribuir, participar e realizar atividades de educação 

permanente. 

 

39- A Freqüência máxima de pulso (bat/min) em Infantes é de: 

 

A. 200 

B. 160 

C. 120 

D. 100 

E. 80 

 

40- Referente à citologia oncótica é INCORRETO afirmar: 

 

A. A paciente não deve estar menstruada, preferencialmente 

aguardar o 5º dia após menstruação. 

B. A presença de pequeno sangramento de origem não 

menstrual, mas é um impeditivo para coleta, 

principalmente nas mulheres após menopausa. 

C. Não lubrifique o especulo com qualquer tipo de óleo, 

glicerina, creme ou vaselina. 

D. Em gestante ou na suspeita de gravidez, não realizar 

coleta de material. 

E. O espéculo de tamanho grande pode ser indicado para as 

mulheres multíparas e para as obesas. 

 

 

 


