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Leia com atenção: 

 
1. No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta AZUL ou 

PRETA); 

2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o 

amasse; 
3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta; 

4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E; 

5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de 

qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.); 
6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início; 

7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo 

início das provas; 

8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal; 
9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente, 

após assinarem o lacre dos envelopes dos cartões resposta, juntamente com os fiscais de sala; 

10. Será excluído do Concurso Publico o candidato que descumprir os itens acima. 
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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 
Tenho uma imensa admiração por eles, os escultores das palavras, 

quem, com a arte sagrada de materializar a alma, enriquece as 

outras pessoas sem guardar nada pra si. 

[...] 

Com nossas palavras podemos reivindicar outras relações, outros 

compromissos, outras soluções. Podemos aceitar acordos 

comerciais não tão bons para nós, mas que sejam mais justos. 

Podemos buscar maiores investimentos solidários e menos 

rendimentos especulativos. Podemos oferecer mais diálogo e 

menos imposições pela força. Podemos, sobretudo, não nos 

resignar. 

Porque resignar-se é morrer um pouco, é não fazer uso da 

possibilidade de escolher, é aceitar o silêncio. A palavra, por sua 

vez, precede a ação, prepara o caminho, abre portas. Hoje 

devemos mais que nunca usar a voz para romper grilhões. 

Tenho a profunda convicção de que, quando falamos, estamos 

modificando o mundo. As grandes transformações de nossa 

história sempre foram anunciadas antes. Assim chegou o homem 

à lua, assim caiu o muro de Berlim, assim se acabou com o 

apartheid. Eu espero que assim desapareça também o terrorismo."  
(https://brasil.elpais.com/brasil/2014/07/04/internacional/1404491759_639843.ht

ml Acessado em 02/09/2019) 

 

01- Sobre o texto é correto afirmar que: 

 

A. Só a força tem regido todas as relações humanas e não há 

meio de dissuadir o ser humano disso. 

B. Falar faz as coisas serem diferentes, por isso os países evi-

tam fechar contratos por esse meio. 

C. O trecho afirma que os contratos comerciais seriam menos 

benéficos se fossem fruto de uma conversa. 

D. A força pode ajudar a resolver todos os problemas comer-

ciais. 

E. Os problemas do mundo devem ser resolvidos pelo poder 

da palavra. 

 

02- Pela leitura do texto, pode-se concluir que a autora estabeleceu 

como alvo de seu discurso: 

 

A. O governo de seu país. 

B. Os grupos terroristas. 

C. Os países desenvolvidos. 

D. Países que estabelecem guerras comerciais. 

E. Grupos envolvidos em lobby internacional. 

 

03- É correto afirmar que a autora do texto, considera que: 

 

A. O ser humano é fundamentalmente linguístico. 

B. A particularidade do ser humano se deve à força. 

C. O ser humano é essencialmente social, por isso há lugar 

fora da linguagem para observar-se a existência.  

D. A linguagem não pode criar uma realidade. 

E. Linguagem, ação e força são termos opostos e inconciliá-

veis entre si. 

 

 

 

 

 

04- Qual das expressões retiradas do texto está no sentido 

conotativo? 

 

A. “imensa admiração” 

B. “reivindicar outras relações” 

C. “que sejam mais justos” 

D. “menos imposições” 

E. “romper grilhões” 

 

ESSA QUE EU HEI DE AMAR… 

 

Essa que eu hei de amar perdidamente um dia 

será tão loura, e clara, e vagarosa, e bela, 

que eu pensarei que é o sol que vem, pela janela, 

trazer luz e calor a essa alma escura e fria. 

 

E quando ela passar, tudo o que eu não sentia 

da vida há de acordar no coração, que vela… 

E ela irá como o sol, e eu irei atrás dela 

como sombra feliz… — Tudo isso eu me dizia, 

 

quando alguém me chamou. Olhei: um vulto louro, 

e claro, e vagaroso, e belo, na luz de ouro 

do poente, me dizia adeus, como um sol triste… 

 

E falou-me de longe: "Eu passei a teu lado, 

mas ias tão perdido em teu sonho dourado, 

meu pobre sonhador, que nem sequer me viste!" 
(ALMEIDA, Guilherme de. Meus versos mais queridos. Rio de Janeiro: 

Ediouro, 1988.) 

 

05- Em qual das alternativas a relação do verso com a figura de 

linguagem está correta? 

 

A. “Essa que eu hei de amar perdidamente um dia” – hipér-

bole 

B. “que eu pensarei que é o sol que vem, pela janela” – me-

tonímia 

C. “E quando ela passar, tudo o que eu não sentia” – metáfora 

D. “trazer luz e calor a essa alma escura e fria” – comparação 

E. “E falou-me de longe: ‘Eu passei a teu lado’”– prosopo-

peia  

 

06- No texto: 

 

A. O eu lírico está perdido ao sol, por isso confunde o verda-

deiro amor. 

B. A mulher amada é comparada ao sol e os termos ‘loura’, 

‘clara’ ilustram isso. 

C. O eu lírico está em delírio e isso explica os pensamentos 

desconectados da realidade. 

D. A mulher amada na verdade é o sol, que o eu lírico deseja 

por estar exposto a um ambiente frio. 

E. O eu lírico relata fatos ocorridos num passado remoto e 

por isso mistura passado e presente. 

 

07- A forma verbal “hei”: 

 

A. Está no pretérito perfeito. 

B. É impessoal 

C. Está no futuro do presente 

D. Está no presente do subjuntivo 

E. Está no presente do indicativo 

https://brasil.elpais.com/brasil/2014/07/04/internacional/1404491759_639843.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2014/07/04/internacional/1404491759_639843.html
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08- No verso: 

 

“trazer luz e calor a essa alma escura e fria.”, 

 

Identifica-se: 

 

A. A comparação explícita. 

B. A inversão de pensamento. 

C. A alteração de eu lírico. 

D. A oposição de ideias. 

E. O exagero estilístico. 

 

09- A última estrofe pode ser considerada: 

 

A. Uma crítica à idealização do amor. 

B. Uma prova de que o eu lírico está em delírio. 

C. Um recurso metalinguístico. 

D. Uma indicação de que o eu lírico é feminino. 

E. Uma indicação de que o texto é uma prosa poética. 

 

Em 1968, o arqueólogo suíço Erik Von Däniken publicou o livro 

Eram os Deuses Astronautas?, no qual defende que extraterrestres 

foram responsáveis pela construção das pirâmides egípcias, 

astecas e maias, das linhas de Nazca e dos moais da Ilha de Páscoa. 

Para Däniken, esses seres vindos do espaço eram considerados 

deuses pelos povos antigos que habitavam a Terra – além disso, 

eles teriam cruzado com espécies primatas para dar origem aos 

humanos.  

Para a maioria dos historiadores, as teorias de Däniken não têm 

mérito. Ignoram as práticas culturais, religiosas e sociais dos 

povos antigos, assim como sua capacidade em erguer pirâmides. 

Que, por colossal que tenha sido o trabalho, são uma ideia óbvia: 

uma pirâmide é uma pilha de blocos. É estruturalmente mais 

simples que uma casa com paredes verticais e um teto – como as 

que eram feitas por esses mesmos povos. Além disso, se 

extraterrestres tivessem construído esses monumentos (ou 

visitado a Terra consistentemente), eles certamente teriam deixado 

para trás qualquer vestígio, como ferramentas e materiais. 
(https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/pseudo-historia-7-fa-

tos-nunca-aconteceram.phtml) 

 

10- É possível afirmar que Erik tem credibilidade devido à: 

 

A. Sua formação como arqueólogo. 

B. Publicação de mais um livro. 

C. Descoberta das linhas de Nazca. 

D. Adoração dos povos antigos pelos extraterrestres. 

E. Descoberta de espécies primatas fruto do cruzamento com 

aliens. 

 

11- O texto refuta as crenças de Daniken, quando: 

 

A. Se observa que o livro foi escrito em 1968, época de tec-

nologia muito rudimentar. 

B. Pelas descobertas históricas dos povos que revelam que 

eles já haviam desenvolvido a tecnologia para as constru-

ções citadas. 

C. Se comprova que os extraterrestres construíram as pirâmi-

des do Egito utilizando as técnicas do povo local. 

D. Se restringe aos fósseis encontrados. 

E. Cientistas têm uma crença empírica diferente da dele. 

 

 

 

 
(BROWNE, Dik. O melhor de Hagar, o horrível 8. Porto Alegre L & PM, 2018 p. 

70) 

 

12- A expressão dos personagens da tirinha pode ser definida pelo 

sentimento de: 

 

A. Certeza 

B. Medo 

C. Desalento 

D. Alegria 

E. União 

 

13- O que eles contemplam? 

 

A. A seca no solo do lugar. 

B. Uma cidade abandonada. 

C. Uma construção em seu início. 

D. A destruição da casa deles. 

E. As ruínas do castelo que procuravam. 

 

14- O que provoca humor na tira? 

 

A. A tentativa da personagem de encontrar um aspecto posi-

tivo no que vê. 

B. A ignorância do grupo ao imaginar que encontraria um lo-

cal próspero. 

C. A expressão de tristeza patética nas personagens. 

D. O desejo dos personagens de levar uma vida abastada. 

E. A quantidade de pessoas que queriam viver no local. 

 

15- A oração  “como a gente estava dizendo no outro dia”: 

 

A. Introduz uma comparação em relação à oração posterior. 

B. Constrói uma circunstância de concordância com a oração 

que a sucede. 

C. Estabelece uma relação de coordenação com a oração su-

bordinada. 

D. Ajuda na compreensão da oração subordinada adverbial 

final. 

E. Mantém o sentido da oração principal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/almanaque/como-foram-feitas-as-piramides.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/pseudo-historia-7-fatos-nunca-aconteceram.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/pseudo-historia-7-fatos-nunca-aconteceram.phtml
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – São medidas preventivas para feridas ulcerativas que 

frequentemente acometem usuários que apresentam dificuldades 

de deambulação, EXCETO: 

 

A. Usar placas de hidrocolóide em proeminências ósseas, 

nos usuários de risco. 

B. Reduzir áreas de pressão utilizando colchão caixa de ovo 

ou de ar. 

C. Orientar mudanças de decúbitos frequentemente. 

D. Utilizar coxins, travesseiros, para amenizar áreas de pres-

são. 

E. Realizar massagem em proeminências ósseas e áreas de 

pressão. 

 

17 – Na administração de medicamento por sonda, para prevenir 

obstrução da sonda e ocorrência de alguns efeitos adversos; os 

medicamentos líquidos viscosos e/ou hiperosmolares devem ser 

diluídos com: 

 

A. 5 a 15 mL de água estéril  

B. 2 a 20 mL de água estéril  

C. 15 a 50 mL de água estéril  

D. 10 a 30 mL de água estéril  

E. 30 a 100 mL de água estéril  

 

 18 – A etiologia da hipoglicemia neonatal está relacionada pelo 

uso de medicamentos pela mãe que inclui, EXCETO: 

 

A. Beta-simpatomimético 

B. Diurético tiazídico 

C. Fenilefrina 

D. Propanolol 

E. Hipoglicemiante oral 

 

19 – O sulfato ferroso - 300mg - é recomendado para gestantes 

com hemoglobina acima de 11g/dl a partir de qual semana 

gestacional? 

 

A. 6ª semana 

B. 8ª semana 

C. 10ª semana 

D. 20ª semana 

E. 25ª semana 

 

20 – Dos Indicadores e Dados Básicos – IDB de Saúde, são dados 

demográficos, EXCETO: 

  

A. Taxa de crescimento da população.   

B. Proporção de idosos na população. 

C. Razão entre nascidos vivos informados e estimados. 

D. Taxa específica de fecundidade. 

E. Índice de Gini da renda domiciliar per capita. 

 
 

 

 

 

 

21 – O diagnóstico de enfermagem é um instrumento a ser 

utilizado no gerenciamento da assistência, uma vez que delimita 

as necessidades de assistência de uma clientela, contribuindo na 

delimitação de recursos assistenciais. (Rossi et al, 2000) 

Estão entre suas características, EXCETO: 

 

A. Uniformização da linguagem entre enfermeiros e a con-

tribuição para o desenvolvimento do conhecimento. 

B. Direcionamento da assistência de enfermagem. 

C. Possibilita uma visão restrita da assistência. 

D. Melhora a interação enfermeiro/paciente. 

E. Possibilita o planejamento de recursos materiais e huma-

nos. 

 

22 – Saúde na hora é um Programa Federal que amplia o acesso 

aos serviços de Atenção Primária à Saúde ao financiar Unidades 

de Saúde da Família (USF) com horário estendido. Os municípios 

e o Distrito Federal podem aderir entre os três formatos de carga 

horária para funcionamento das unidades. Os profissionais de 

nível superior que compõem as equipes participantes da USF 60 

horas com saúde bucal devem apresentar carga horária individual 

semanal mínima de: 

 

A. 20 horas, sendo que para cada uma das categorias profis-

sionais médico e enfermeiro o mínimo de 120 horas se-

manais na USF, e para a categoria profissional cirurgião 

dentista o mínimo de 80 horas semanais. 

B. 30 horas, sendo que para cada uma das categorias profis-

sionais médico e enfermeiro o mínimo de 80 horas sema-

nais na USF, e para a categoria profissional cirurgião den-

tista o mínimo de 60 horas semanais. 

C. 40 horas, sendo que para cada uma das categorias profis-

sionais médico e enfermeiro o mínimo de 120 horas se-

manais na USF, e para a categoria profissional cirurgião 

dentista o mínimo de 80 horas semanais. 

D. 20 horas, sendo que para cada uma das categorias profis-

sionais médico e enfermeiro o mínimo de 80 horas sema-

nais na USF, e para a categoria profissional cirurgião den-

tista o mínimo de 60 horas semanais. 

E. 30 horas, sendo que para cada uma das categorias profis-

sionais médico e enfermeiro o mínimo de 120 horas se-

manais na USF, e para a categoria profissional cirurgião 

dentista o mínimo de 80 horas semanais. 

 

23 – Em geladeiras tipo domésticas, na segunda prateleira devem 

constar, EXCETO quais vacinas: 

 

A. dT 

B. Febre amarela 

C. BCG 

D. Hepatite  

E. Influenza 

 

24 – No atendimento inicial das intoxicações agudas, devem-se 

observar os sinais e sintomas que inclui tal síndrome. Refere-se 

principalmente à síndrome tóxica anticolinérgica, EXCETO: 

 

A. Hipertermia 

B. Taquipnéia 

C. Fasciculações 

D. Retenção urinária 

E. Miocloniais 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2012/a03.htm
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?idb2012/a14.def
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2012/a17.htm
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2012/a06.htm
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25 – De acordo como o Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde, Art. 14 Os sacos para acondicionamento de 

RSS do grupo “A” devem ser substituídos ao atingirem o limite 

de: 

 

A. 50 % de sua capacidade ou então a cada 24 horas, inde-

pendentemente do volume. 

B. 50% de sua capacidade ou então a cada 48 horas, inde-

pendentemente do volume. 

C. 2/3 de sua capacidade ou então a cada 24 horas, indepen-

dentemente do volume. 

D. 2/3 de sua capacidade ou então a cada 48 horas, indepen-

dentemente do volume. 

E. A cada 24 horas, independentemente do volume. 

 

26 – São finalidades primordiais da auditoria em enfermagem, 

EXCETO: 

 

A. Identificar as áreas (unidades) deficientes dos serviços de 

Enfermagem. 

B. Avaliar o desempenho de um indivíduo ou um grupo. 

C. Identificar as áreas de deficiência em relação à assistên-

cia de Enfermagem prestada. 

D. Obter dados para a programação de processo de educação 

permanente do pessoal de Enfermagem. 

E. Fornecer dados para melhoria da qualidade do cuidado 

de Enfermagem. 

 

27 – Como recomendação para profilaxia de hepatite B após 

exposição acidental tem-se a administração da Gamaglobulina 

hiperimune. A dose recomendada é de: 

 

A. 0,08ml/kg de peso corporal, devendo ser dividida se a 

dose a ser utilizada ultrapassar 5 ml. 

B. 0,08ml/kg de peso corporal, devendo ser aplicada de uma 

só vez. 

C. 0,10ml/kg de peso corporal, devendo ser dividida se a 

dose a ser utilizada ultrapassar 5 ml. 

D. 0,06ml/kg de peso corporal, devendo ser dividida se a 

dose a ser utilizada ultrapassar 5 ml. 

E. 0,06ml/kg de peso corporal, devendo ser aplicada de uma 

só vez. 

 

28 – O Ambiente Protetor é destinado a pacientes de alto risco 

(Transplante de Medula Óssea - TMO alogênico) com o objetivo 

de impedir a aquisição de esporos fúngicos do ambiente. O 

ambiente protetor consiste em, EXCETO: 

 

A. Uso de filtro HEPA no ar que entra no quarto e utilizar 

ante-sala 

B. Fluxo dirigido 

C. Pressão negativa em relação ao corredor 

D. Estratégias para diminuir poeira 

E. Transporte limitado 

 

 

 

 

 

 

 

29 – Os medicamentos pré-anestésicos são drogas prescritas com 

a finalidade de conferir maior conforto ao paciente, facilitar os 

procedimentos do ato anestésico, reduzir a ansiedade do mesmo, 

facilitar a indução da anestesia e diminuir as secreções da faringe. 

As medicações podem ser ministradas por: 

 

A. Via oral, intramuscular ou endovenosa, e via de regra ge-

ralmente são ministradas de 5 a 15 minutos antes da ci-

rurgia. 

B. Via intramuscular ou endovenosa, e via de regra geral-

mente são ministradas de 5 a 20 minutos antes da cirur-

gia. 

C. Via oral sempre, e via de regra geralmente são ministra-

das de 30 a 90 minutos antes da cirurgia. 

D. Via oral, intramuscular ou endovenosa, e via de regra ge-

ralmente são ministradas de 30 a 90 minutos antes da ci-

rurgia. 

E. Via oral ou endovenosa, e via de regra geralmente são 

ministradas de 10 a 60 minutos antes da cirurgia. 

 

30 – Dos Sistemas de drenagem aberta, o dreno mais utilizado é 

o: 

 

A. Dreno torácico selo d’água 

B. Dreno Portovac 

C. Dreno de Penrose 

D. Dreno com reservatório de Jackson-Pratt 

E. Dreno de Kehr 

 

31 – Os Fios cirúrgicos não absorvíveis sintético são subdivididos 

em 4 grupos que inclui, EXCETO: 

 

A. Poliamida 

B. Poliéster 

C. Polipropileno 

D. Metálico 

E. Categute cromado 

 

32 – Nas reações tardias à soroterapia, dependendo da intensidade 

das manifestações clínicas, pode-se tratar utilizando 

corticosteróides, como a prednisona na dose de: 

 

A. 0,5mg/Kg/dia (máx. 30mg) por 5 a 7 dias. 

B. 1mg/Kg/dia (máx. 60mg) por 5 a 7 dias. 

C. 0,5mg/Kg/dia (máx. 60mg) por 7 a 14 dias. 

D. 1mg/Kg/dia (máx. 60mg) por 7 a 14 dias. 

E. 0,5mg/Kg/dia (máx. 20mg) por 7 a 10 dias. 

 

33 – Indique a alternativa INCORRETA. Para a dosagem 

sanguínea do PSA, o paciente: 

 

A. Não precisa fazer de jejum algum. 

B. Não deve ter ejaculado nas últimas 48 horas. 

C. Não deve ter feito uso de supositório, sondagem uretral 

ou toque retal nos últimos 3 dias. 

D. Não deve ter realizado cistoscopia nos últimos 5 dias. 

E. Não deve ter realizado estudo urodinâmico nos últimos 

21 dias. 
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34 – Placenta Prévia (PP) é uma intercorrência obstétrica de risco 

caracterizada pela implantação da placenta na parte inferior do 

útero. Pode ser parcial (marginal) ou total (oclusiva). Ambas 

situações provocam risco de vida materna e fetal, em vista da 

hemorragia – a qual apresenta sangramento de cor vermelho vivo, 

indolor, constante, sem causa aparente, aparecendo, geralmente, a 

partir: 

 

A. De qualquer semana gestacional. 

B. Da 15ª semana de gravidez. 

C. Da 22ª semana de gravidez. 

D. Da 34ª semana de gravidez. 

E. Da 36ª semana de gravidez. 

 

35 – Quanto à bacterioscopia de secreção vaginal é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. A paciente deve estar em abstinência sexual por pelo me-

nos 2 dias. 

B. A paciente não deve fazer uso de antissépticos locais ou 

creme vaginais. 

C. A coleta do material deve ser feita preferencialmente pela 

manhã, após a paciente fazer a higiene íntima. 

D. O material à fresco deve ser colocado com um swab, em 

tudo seco (tampa azul) com aproximadamente 1 ml de 

solução salina 0,9% estéril, agitar e desprezar o swab. 

E. Na bacterioscopia deve-se fazer em esfregaço na forma 

oval, em lâmina limpa com álcool e bem identificada, 

com o material colhido com o Swab. 

 

36 – Na coleta para exame de sangue, o tubo com fluoreto é 

identificado com a tampa: 

 

A. Azul 

B. Cinza 

C. Vermelha 

D. Roxa 

E. Amarela 

 

37 – São glândulas sebáceas obstruídas que podem estar presentes 

na face, nariz, testa e queixo sob a forma de pequenos pontos 

brancos, nos recém-nascidos. 

 

Esta é a descrição de: 

 

A. Eritema tóxico  

B. Millium 

C. Petéquias 

D. Vernix caseoso  

E. Apergaminhada 

 

38 – No geral, o ganho de peso ideal para recém-nascidos 

prematuros gira em torno de: 

 

A. 5 gramas por dia. 

B. 15 gramas por dia. 

C. 25 gramas por dia. 

D. 30 gramas por dia. 

E. 50 gramas por dia. 

 

 

39 – São características da hiponatremia real (depleção de sódio), 

EXCETO: 

 

A. Uréia elevada 

B. Hematrócito baixo 

C. Pulso rápido 

D. Pele fria 

E. Edema ausente 

 

40 – Segundo a Lei 2.604/55, Art.12 – Todos os profissionais de 

enfermagem são obrigados a notificar à autoridade respectiva sua 

residência e sede de serviço onde exercem atividade. Esta notifi-

cação deve ser realizada: 

 

A. Apenas quando houver troca de sede. 

B. Semestralmente. 

C. Anualmente. 

D. A cada dois anos. 

E. A cada nova eleição (nova formação de conselho). 

 

 



 

  

 


