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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Preso vai à delegacia no RS para registrar roubo de celular 
 

LUCAS AZEVEDO - ESPECIAL PARA O ESTADO  

PORTO ALEGRE - Reclamando de ameaças e do roubo de seu 

celular, um preso do regime fechado procurou a delegacia de 

polícia para registrar ocorrência. O episódio ocorreu na última 

sexta-feira, 7, na cidade de Júlio de Castilhos, na região central 

do Rio Grande do Sul.    

O fato chamou a atenção das autoridades. O detento, que não 

teve a identidade revelada, cumpre pena no Presídio Estadual 

de Julio de Castilhos. Ele foi conduzido até a delegacia local 

por agentes para que pudesse fazer o registro.    

À delegada Alessandra Padula, que instalou um inquérito para 

apurar as ameaças, ele informou que estava sendo coagido por 

dois colegas de cela que o teriam roubado. Entre os pertences 

que foram tomados, estaria seu aparelho de telefone celular, o 

qual ele usava frequentemente dentro da casa prisional.    

Um processo administrativo foi aberto para apurar o uso do 

telefone. A Superintendência dos Serviços Penitenciários 

(Susepe) realizou uma revista na cela, mas nada encontrou.     
 

01- O fato noticiado pode ser considerado, entre outras coisas: 

 

A. Insignificante 

B. Normal 

C. Inusitado 

D. Fictício 

E. Mentiroso 

 

02- A notícia trata do uso de celulares em presídios, algo que se 

tornou comum no país. Apesar disso, um aspecto chama a 

nossa atenção. Que aspecto é esse? 

 

A. O fato de o detento prestar queixa do roubo. 

B. A imprensa não ter revelado a identidade do detento. 

C. A desunião entre presos na mesma cela. 

D. A prática de ameaças entre presos.  

E. O dia em que ocorreu o episódio. 

 

03- ―À delegada Alessandra Padula, que instalou um inquérito 

para apurar as ameaças, ele informou que estava sendo coagido 

por dois colegas de cela que o teriam roubado.‖ Em qual das 

alternativas abaixo a reescrita do período NÃO comprometeu o 

sentido original do texto na frase? 

 

A. Alessandra Padula, a delegada, informou que ao apurar 

as ameaças, dois colegas do preso furtaram seu celular. 

B. A delegada Alessandra Padula instalou um inquérito para 

apurar ameaças a um preso, mas além de denunciar a 

coação ele afirmou que teve um celular roubado por eles. 

C. Dois colegas de cela roubaram um detento e a delegada 

Alessandra Padula instalou um inquérito para averiguar o 

roubo de um celular. 

D. O preso informou que foi roubado, mas ao ser coagido, 

revelou à delegada que tinha um celular e ela instalou um 

inquérito para apurar o caso. 

E. A delegada Alessandra Padula, ao descobrir o roubo do 

celular, instalou um inquérito para apurar as ameaças 

sofridas por uma preso por parte de seus companheiros 

de cela. 

04- Qual dos pares de termos abaixo pode ser considerado 

sinônimo no texto? 
 

A. Preso e detento. 

B. Ocorrência e episódio. 

C. Presídio Estadual e Cadeia Local. 

D. Aparelho e Celular. 

E. Nenhuma das alternativas. 

 

05-―O detento, que não teve a identidade revelada, cumpre pena 

no Presídio Estadual de Julio de Castilhos.‖ O trecho 

sublinhado tem no texto a função de: 
 

A. Especificar 

B. Explicar 

C. Revelar 

D. Ocultar 

E. Comparar 

 

06- Qual dos trechos abaixo indica finalidade? 
 

A. ―Reclamando de ameaças e do roubo de seu celular‖. 

B. ―Ele foi conduzido até a delegacia local por agentes. 

C. ―que estava sendo coagido por dois colegas de cela‖. 

D. ―para apurar o uso do telefone‖. 

E. ―mas nada encontrou‖. 

 

07- Em ―que o teriam roubado‖, o termo destacado refere-se a: 

 

A. Inquérito 

B. Ele 

C. Dois  

D. Colegas  

E. Teriam 

 

08- ―cumpre pena no Presídio Estadual de Julio de Castilhos.‖ 

Em qual das frases abaixo há uma frase em que pena tem o 

mesmo sentido do texto? 

 

A. ―Será que dessa vez vai valer a pena atualizar o iPhone 

4s para o iOS 8.1.1?‖ 

B. ―O duelo principal será entre o número dois e três da 

divisão pena.‖  

C. ―Chegou ontem à Assembleia Legislativa mensagem do 

governador Cid Gomes que prevê redução de penas por 

meio da leitura de livros.‖ 

D. "Alguns jogadores estão se arrastando para jogar. A 

gente até ficou com pena do nosso time, porque a gente 

não aguenta mais.‖ 

E. ―Sem previsão de retorno, pivô brasileiro dos Spurs pena 

para tratar dor muscular que o afeta desde setembro.‖ 

 

09- Os trechos da notícia reproduzida abaixo tiveram sua ordem 

alterada. Ordene-os e depois marque a alternativa que 

corresponde à sequência correta. 

 

I. ―O cérebro consegue assimilar uma perda de, no 

máximo, 1 quilo por semana‖, diz. Caso o ponteiro da 

balança diminua mais do que isso, o organismo provoca 

uma série de alterações hormonais. Por essa razão, a 

perda de peso gradual ajuda a manter o peso a longo 

prazo e a afastar o efeito sanfona.  
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II. A essa alimentação, que deve ser pobre em gorduras e 

açúcares, é preciso associar exercícios físicos. Caso a 

pessoa seja sedentária, a recomendação é escolher uma 

modalidade que lhe agrade — ciclismo, corrida, 

caminhada, musculação, tanto faz. Desse modo, ela terá 

mais motivação para se exercitar pelo menos 30 minutos 

por dia, o mínimo necessário para começar a perder 

peso.  

III. Não precisa ser assim. Até o réveillon — isto é, em seis 

semanas — é possível emagrecer 6 quilos de maneira 

saudável. Um dos segredos é seguir uma dieta 

balanceada, que não seja restritiva demais. De acordo 

com o endocrinologista Izidoro Flumignan, do Centro de 

Tratamento da Obesidade da Rede D’Or São Luiz, em 

São Paulo, o organismo tende sempre a voltar ao peso ao 

qual está acostumado. 

IV. Um corpo magro e tonificado deve ser conquistado 

pouco a pouco, por meio de hábitos de vida saudáveis. 

Com a aproximação do verão, entretanto, muitas pessoas 

que estão acima do peso desejado tentam compensar o 

tempo perdido com dietas malucas e uma rotina de 

exercícios exagerada. 

 

A. III- I-II-IV. 

B. II-III-IV-I. 

C. I- II- IV- III. 

D. I- III- II- IV. 

E. IV- III- I- II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- O comentário do jornalista à notícia contém: 

 

A. Uma constatação baseada em fatos verdadeiros. 

B. Uma ironia gerada a partir de uma situação amplamente 

noticiada. 

C. Um erro crasso de interpretação de uma recente notícia. 

D. Uma afirmação baseada nos ditames da legislação 

vigente. 

E. Uma heresia que desrespeita as bases religiosas da 

sociedade. 

 

11- Acerca da linguagem do texto e do que ditam as regras da 

norma padrão, assinale a alternativa correta: 

 

A. ―mantêm‖ é uma forma verbal e está no plural, cuja 

marca é o acento circunflexo. 

B. ―por‖  é uma forma verbal infinitiva que perdeu o acento 

na última reforma ortográfica. 

C. ―blasfêmia‖ é acentuada pela mesma regra que ―lábaro‖. 

D. Se ―agente‖ fosse substituída por ―policial‖, a preposição 

―a‖ receberia o acento grave indicativo de crase. 

E. ―trânsito‖ e ―tráfico‖ são sinônimos. 

 

12- Assinale a alternativa em que NÃO houve erro no emprego 

de nenhuma palavra no trecho reproduzido: 

 

A. Trazia um ar meio triste, meia cansada. "Acho que vou 

cansar de descansar", reclamava.  

B. A Polícia Militar (PM) flagrou um furto na madrugada 

desta quinta-feira (13), por volta das 3h, em um salão 

de cabeleireiro na Vila Falcão 

C. Friboi encerra campanha com Roberto Carlos: segundo 

jornal O Estado de S. Paulo, o rei não teria trago o 

retorno esperado pela fabricante de carnes que teria 

investido cerca de R$ 45 milhões. 

D. Carla Prata quase mostra demais com blusa degotada em 

noite de funk. 

E. O gráfico do jogo é interessante, e a aventura mantém 

qualquer um entertido durante horas, mas também serve 

apenas para passar o tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- O texto: 

 

A. É preconceituoso, pois leva o leitor a crer que só os 

nordestinos devem sofrer as agruras da estiagem. 

B. É bem humorado, pois exagera ao retratar a seca em São 

Paulo, que nada mais é do que um volume menor de 

chuvas e não a falta de água. 

C. Alerta os nordestinos a procurarem proteger sua terra, 

pois a migração já é uma realidade e pode prejudicar a 

vida daqueles que fugiram da seca. 

D. Ironiza prevendo que um dos resultados da seca no 

estado seria uma migração inversa, na qual paulistas 

iriam para o Nordeste fugindo da escassez de água. 

E. Cria uma imagem mais leve do que realmente é 

consequência da estiagem presente em todos os estados 

do Brasil. 
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14- A expressão ― tentar a sorte‖, no texto significa: 

 

A. Arriscar 

B. Voltar 

C. Viajar 

D. Trabalhar 

E. Migrar 

 

15- Em qual das alternativas a seguir houve a ocorrência da 

crase, mas o acento grave NÃO foi empregado? 

 

A. Nesta quinta-feira, dia 20, acontecerá a edição 2014 

do World’s Biggest Liar, competição realizada na 

Inglaterra para eleger o maior contador de mentiras da 

galáxia.  

B. O torneio acontece em uma hospedagem em Cumbria, 

em homenagem a Will Ritson, um dono de bar que se 

tornou lenda local por suas mentiradas.  

C. Uma das mais famosas dizia que os nabos de Lake 

District, uma região no noroeste da Inglaterra, cresciam 

tanto que as pessoas os esculpiam para transformá-los em 

estábulos. 

D. As regras da competição são bastante simples. Cada 

participante tem exatos cinco minutos para contar a 

melhor e mais convincente mentira que conseguir. 

E. Pode participar qualquer pessoa, a exceção de políticos e 

advogados. Segundo os organizadores, eles são 

considerados qualificados demais para mentiras. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- Referem-se a cuidados de enfermagem na Bronquite 

Crônica, Enfisema Pulmonar e Asma, EXCETO: 

 

A. Evitar o ar poluído e atividades físicas. 

B. Umidificar o ambiente de repouso com H2O fervente.  

C. Usar lenços de papel na eliminação de secreções.  

D. Administrar aerosolterapia, logo após as refeições.  

E. Administrar oxigenoterapia (CPM). 

 

17- É utilizada para exames retais e tratamentos como lavagem 

intestinal ou enema: 

 

A. Fowler 

B. Semi-fowler 

C. Fowler alto 

D. Posição de Sims 

E. Posição de Litotomia 

 

18- São causas mais prováveis da respiração tipo Cheyne-

stokes, EXCETO: 

 

A. Elevação da pressão intracraniana. 

B. Insuficiência cardíaca congestiva grave. 

C. Insuficiência renal. 

D. Meningite. 

E. Intoxicação por salicilatos. 

 

 

19- Sobre as proibições estabelecidas pelo Código de Ética em 

Enfermagem é INCORRETO afirmar: 

 

A. Negar assistência de enfermagem em qualquer situação 

que se caracterize como urgência ou emergência. 

B. Executar ou participar da assistência à saúde sem o 

consentimento da pessoa ou de seu representante legal, 

exceto em iminente risco de morte. 

C. Provocar aborto, ou cooperar em prática destinada a 

interromper a gestação, não devendo se negar a fazer a 

prática, caso a mesma seja estabelecida por lei. 

D. Promover a eutanásia ou participar em prática destinada 

a antecipar a morte do paciente. 

E. Prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto 

nos casos previstos na legislação vigente e em situação 

de emergência. 

 

20- São glóbulos brancos do sangue, EXCETO:  

 

A. Macrófagos. 

B. Basófilos. 

C. Eritrócitos. 

D. Monócitos. 

E. Eosinófilos. 

 

21- É considerada uma pirexia, temperatura corporal: 

 

A. De 37,5°C a 38°C. 

B. De 38,1°C a 39°C. 

C. De 39,1°C a 40°C. 

D. Acima de 40°C. 

E. Abaixo de 36°C. 

 

22- Local utilizado para administração da nutrição parenteral 

total por via central: 

 

A. Arco venoso dorsal. 

B. Veia basílica. 

C. Veia cefálica. 

D. Veia umbilical. 

E. Veia cava superior e inferior. 

 

23- Um dos principais fatores que influenciam na cicatrização 

em geral é uma boa nutrição, principalmente ingestão de: 

 

A. Carboidrato e vitamina A. 

B. Lipídios e vitamina E. 

C. Proteínas e vitamina C. 

D. Proteína e cálcio. 

E. Cálcio e vitamina D. 

 

24- O prontuário é o conjunto de documentos escritos, 

formulários padronizados, destinados aos registros da 

assistência prestada ao paciente, desde a sua admissão até sua 

alta ou óbito. São alguns dos componentes principais de um 

prontuário, EXCETO: 

 

A. Formulário de exames complementares. 

B. Formulário de parecer de especialidades. 

C. Formulário de de C.C.I.H (comissão e controle de 

infecção hospitalar). 
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D. Formulário para prescrição. 

E. Formulário financeiro, em caso que não seja público. 

 

25- São princípios da organização do SUS, EXCETO: 

 

A. Regionalização e Hierarquização. 

B. Equidade. 

C. Descentralização. 

D. Participação dos Cidadãos: O controle Social. 

E. Complementaridade do Setor Privado. 

 

26- São características da NOB-SUS 01/96 Portaria Nº 

1.742/1996/MS, EXCETO: 

 

A. Instituiu a Gestão Plena Municipal da Saúde com 

responsabilidade dos municípios pela saúde. 

B. O município passa a ser o responsável imediato pelo 

atendimento das necessidades do cidadão. 

C. Os estados passam a ser meros mediadores. 

D. A União normaliza e financia e o município gere e 

executa. 

E. Criou os níveis de gestão Incipiente, Parcial e Plena. 

 

27- O Cateterismo vesical demora consiste na introdução de 

um cateter estéril via uretral até a bexiga para esvaziamento e 

controle da diurese. São suas indicações, EXCETO: 

 

A. Manter o controle hídrico em pacientes incontinentes. 

B. Avaliar a função renal em pacientes incontinentes. 

C. Prevenir o risco de imersão de urina em pacientes com 

lesão de pressão em estágio III e IV em região sacra ou 

trocanteriana. 

D. Auxiliar a drenagem de urina no perioperatório. 

E. Pacientes com estenose uretral. 

 

28- Sobre geladeira doméstica na rede de frios de vacinas. As 

geladeiras, com capacidade a partir de 280 litros, utilizadas 

pelo Programa Nacional de Imunizações, devem ser 

organizadas de acordo com as seguintes recomendações, das 

quais é INCORRETO afirmar: 

 

A. No evaporador (congelador) colocar gelo reciclável 

(gelox ou bobinas com água) na posição vertical. 

B. Na primeira prateleira devem ser colocadas as vacinas 

que podem ser submetidas à temperatura negativa como 

exemplo a contra sarampo e influenza, dispostas em 

bandejas perfuradas para permitir a circulação de ar. 

C. Na segunda prateleira devem ser colocadas as vacinas 

que não podem ser submetidas à temperatura negativa, 

como exemplo,  a dT e DTP, em bandejas perfuradas ou 

nas próprias embalagens do laboratório produtor. 

D. Na segunda prateleira, no centro, colocar termômetro de 

máxima e mínima na posição vertical, em pé. 

E. Na terceira prateleira podem-se colocar os diluentes, 

soros ou caixas com as vacinas conservadas entre +2 e 

+8ºC, tendo o cuidado de permitir a circulação do ar 

entre as mesmas, e entre as paredes da geladeira. 

 

 

 

29- Em 1822, o Brasil tomou as primeiras medidas de proteção 

à maternidade que se conhecem na legislação mundial, graças 

à atuação de: 

 

A. Florence Nightingale.  

B. Padre José de Anchieta. 

C. Frei Fabiano de Cristo. 

D. Ana Neri.  

E. José Bonifácio Andrada e Silva. 

 

30- A Central de Material e Esterilização (CME) é a área 

responsável pela limpeza e processamento de artigos e 

instrumentais médico-hospitalares. É na CME que se realiza o 

controle, o preparo, a esterilização e a distribuição dos 

materiais hospitalares. A CME pode ser de três tipos, que são: 

 

A. Contínua, vertical e horizontal. 

B. Descentralizada; Semi-centralizada; Centralizada. 

C. Paralela, horizontal e vertical. 

D. Fixa, flexível e objetiva. 

E. Objetiva, distributiva, fixa. 

 

31- São produtos utilizados para esterilização por meios 

químicos, EXCETO: 

 

A. Formaldeído. 

B. Glutaraldeído. 

C. Álcool 70º. 

D. Peróxido de hidrogênio. 

E. Ácido peracético. 

 

32- São agentes patogénicos de baixo grau, EXCETO: 

 

A. Cândida. 

B. Cryptococcus neoformans. 

C. Salmonela não tifoide. 

D. Cytomegalovírus. 

E. Pneumocystis carinii. 

 

33- O agente etiológico da coqueluche é:  

 

A. Gardnerella coli, bacilo gram negativo aeróbio, não 

esporulado, sem cápsula e fímbrias.  

B. Bordetella pertussis, bacilo gram positivo aeróbio, 

esporulado, com cápsula e fímbrias.  

C. Bordetella pertussis, bacilo gram negativo aeróbio, não 

esporulado, com cápsula e fímbrias.  

D. Mycobacterium leprae, bacilo gram positivo aneróbio, 

esporulado, com cápsula e fímbrias.  

E. Ortomixovirus. São vírus RNA de hélice única e 

subdividem-se em três tipos: A, B e C, de acordo com 

sua diversidade antigênica. 

 

34- São manifestações clínicas características da pneumonia, 

EXCETO: 

 

A. Febre baixa, principalmente à noite. 

B. Escarro ferruginoso. 

C. Mialgia. 

D. Artralgia. 

E. Lábios e língua ressecadas. 

http://www.hospvirt.org.br/enfermagem/port/formal.html
http://www.hospvirt.org.br/enfermagem/port/glutar.html
http://www.hospvirt.org.br/enfermagem/port/oxetil.html
http://www.hospvirt.org.br/enfermagem/port/perox.html
http://www.hospvirt.org.br/enfermagem/port/acido.html
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35- Utilizado para contrair o tecido usado em caso de diarréias 

e para promover o término de hemorragias, devido à 

vasoconstrição que provoca.   

 

Esta é a definição de: 

 

A. Clister Emoliente. 

B. Clister Adstringente. 

C. Clister Sedativo. 

D. Clister Purgativo. 

E. Clister Antisséptico. 

 

36- São cuidados de enfermagem em pacientes com 

Encefalopatia Hepática, EXCETO: 

 

A. Proporcionar higiene oral antes das refeições. 

B. Observar e anotar aceitação da dieta. 

C. Pesar o paciente em jejum diariamente.  

D. Medir e anotar a circunferência abdominal após as 

refeições e nunca em jejum. 

E. Observar as evacuações: cor, consistência e quantidade.  

 

37- A Norma Operacional de Assistência à Saúde n°01/02 que 

foi instituída pela portaria GM/MS n°373, de 27 de fevereiro 

de 2002) estabeleceu que o Limite Financeiro da Assistência 

de cada Estado, assim como do DF no que couber, 

independente de sua condição de gestão, deverá ser 

programado e apresentado da seguinte forma, que NÃO inclui: 

  

A. Relação da maioria dos municípios da UF, dependendo 

do tipo de gestão.  

B. Condição de gestão do município ou nível de governo 

responsável pelo comando único de média e alta 

complexidade. 

C. Parcela de recursos financeiros para o atendimento da 

população residente sob gestão municipal.  

D. Parcela e recursos financeiros para atendimento das 

referências intermunicipais. 

E. Parcela de recursos financeiros para atendimento da 

população residente sob gestão estadual. 

 

38- Segundo a Lei 8142/90, a Conferência de Saúde reunir-se-

á a cada: 

 

A. Dois meses. 

B. Seis meses. 

C. Um ano. 

D. Dois anos. 

E. Quatro anos. 

 

39- É um vacina atenuada: 

 

A. Febre amarela 

B. Febre tifóide 

C. Raiva 

D. Poliomielite 

E. Coqueluche 

  

 

40- Seguindo o Calendário Básico de Vacinação da Criança do 

Ministério da Saúde, aos 15 meses a criança deve ser vacinada 

com vacinas que evitem, EXCETO: 

 

A. Poliomielite 

B. Sarampo 

C. Difteria 

D. Tétano 

E. Coqueluche 

 
  

 


