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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Analise o trecho a seguir, extraído do romance A 
Morte e a Morte de Quincas Berro D’Água, de Jorge 
Amado, para responder às próximas questões.

“E memória de morto, como se sabe, é coisa sagrada, 
não é para estar na boca pouco limpa de cachaceiros, 
jogadores e contrabandistas de maconha. Nem 
para servir de rima pobre a cantadores populares. 
Quando um homem morre, ele se reintegra em sua 
respeitabilidade a mais autêntica, mesmo tendo 
cometido loucuras em sua vida. A morte apaga, com 
sua mão de ausência, as manchas do passado e a 
memória do morto fulge como diamante”. 
(Trecho com adaptações)

01. Analise as seguintes opções e marque a que 
contém uma interpretação correta sobre o sentido do 
texto.

a) O significado da morte dos homens é bem diferente 
do da morte das mulheres.
b) Os erros cometidos por uma pessoa se tornam 
mais evidentes quando ela morre.
c) Em geral, o indivíduo deixa de ser respeitado a 
partir do momento em que morre.
d) A morte tem o poder de transformar a forma como 
as pessoas serão lembradas.
_________________________________________
02. Segundo o contexto apresentado nesse 
trecho, a expressão “memória de morto”, que 
aparece logo no início do texto, se refere à:

a) lembrança que as pessoas têm do falecido.
b) falta de memória típica de pessoas já idosas.
c) capacidade dos mortos de se lembrarem de sua 
vida.
d) forma como as pessoas se lembram de que, um 
dia, irão morrer.
_________________________________________
03. Analise as alternativas a seguir e marque 
a que indica APENAS adjetivos que aparecem no 
texto.

a) morto - boca - rima - homem
b) sagrada - limpa - pobre - populares
c) memória - coisa - cantadores - vida
d) diamante - memória - passado - ausência
_________________________________________
04. Em relação à fonologia da palavra 
“respeitabilidade”, marque a opção INCORRETA.

a) É composta por sete sílabas.
b) Trata-se de uma proparoxítona.
c) A sua sílaba tônica é a penúltima.
d) É um exemplo de polissílabo.

05. O texto se conclui com a afirmação de que “a 
memória do morto fulge como diamante”. Assinale a 
alternativa que apresenta um significado possível do 
verbo “fulgir”.

a) Brilhar.
b) Escapar.
c) Escurecer.
d) Desaparecer.
_________________________________________
Leia o relato a seguir, escrito por Clarice Lispector, 
para responder às próximas questões.

“Quem nunca roubou não vai me entender. Eu, 
em pequena, roubava pitangas. Havia uma igreja 
presbiteriana perto de casa, rodeada por uma sebe 
verde, alta e tão densa que impossibilitava a visão 
da igreja. A sebe era de pitangueira. Mas pitangas 
são frutas que se escondem: eu não via nenhuma. 
Então, olhando antes para os lados para ver se 
ninguém vinha, eu metia a mão por entre as grades, 
mergulhava-a dentro da sebe e começava a apalpar 
até meus dedos sentirem o úmido da frutinha. Muitas 
vezes na minha pressa, eu esmagava uma pitanga 
madura demais com os dedos que ficavam como 
ensanguentados. Nunca ninguém soube. Não me 
arrependo: ladrão de pitangas tem cem anos de 
perdão”. 
(Com adaptações)

06. Em relação à interpretação do texto, pode-se 
afirmar que:

a) trata-se de um relato autobiográfico, de teor 
confessional.
b) está estruturado em forma poética e com temática 
ficcional.
c) se compõe de uma reflexão íntima, carregada de 
culpa e lamentação.
d) a autora parte do seu passado para denunciar o 
comportamento de outros.
_________________________________________
07. No trecho “Eu, em pequena, roubava 
pitangas”, a expressão “em pequena” diz respeito:

a) a pequenos delitos.
b) ao tamanho das frutas.
c) à infância da escritora.
d) à dimensão do vilarejo.
_________________________________________
08. Segundo a autora do texto, a igreja a que ela 
se refere estava “rodeada por uma sebe”. Examine 
as opções a seguir e marque a que contém uma 
explicação CORRETA sobre o significado da palavra 
“sebe”.

a) Cerca feita com arbustos.
b) Medida de território rural.
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c) Qualquer propriedade imóvel.
d) Maciço de alvenaria que separa um espaço.
_________________________________________
09. Na parte final do texto, a autora afirma que 
“Nunca ninguém soube. Não me arrependo”. Em 
relação a essas duas orações, respectivamente, 
marque a alternativa INCORRETA.

a) A segunda oração não possui sujeito.
b) O sujeito da segunda oração está oculto.
c) O sujeito da primeira oração é “ninguém”.
d) Ambas são formadas por sujeitos simples.
_________________________________________
10. O texto se conclui com a afirmação de que 
“ladrão de pitangas tem cem anos de perdão”. 
Marque a opção que indica o recurso linguístico 
utilizado pela autora nesse trecho.

a) Alusão, pois faz referência ao provérbio popular, 
segundo o qual “ladrão que rouba  ladrão tem cem 
anos de perdão”.
b) Antítese, pois independentemente do tamanho do 
furto, há um paradoxo em não ter sido aplicada a 
devida justiça nesse caso.
c) Cacofonia, no intuito de dar ênfase aos sons e 
sensações presentes em toda a sua narrativa.
d) Prosopopeia, como é típico dos textos 
autobiográficos, em que se percebe nitidamente a 
humanização do próprio autor.
_________________________________________
QUESTÕES 11 A 15 - MATEMÁTICA

11. Assinale a alternativa que apresenta 
CORRETAMENTE uma diferença entre progressões 
aritméticas e progressões geométricas.

a) Uma progressão aritmética é composta por um 
termo inicial e um fator que é multiplicado várias 
vezes a este termo inicial, já em uma progressão 
geométrica, esse fator é somado várias vezes ao 
termo inicial.
b) Uma progressão aritmética não tem fim, já uma 
progressão geométrica sempre converge a um valor.
c) Em uma progressão aritmética, os elementos são 
formados a partir de somas de um fator, já em uma 
progressão geométrica, os elementos são formados 
a partir de multiplicações de um fator.
d)A principal diferença entre uma progressão 
aritmética e geométrica é que a primeira possui 
termo inicial, e a segunda não.
_________________________________________
12. Aplicativos de entrega de refeições estão 
cada vez mais populares entre os brasileiros. A 
quantidade de entregadores influencia diretamente 
na quantidade de entregas a serem feitas, visto que 
a dinâmica do aplicativo permite que um mesmo 
entregador trabalhe para diversos restaurantes. 
Considerando que um entregador realiza uma 
entrega, em média, em 20 minutos, quantos  

entregadores são necessários para realizar 15 
entregas em uma hora?

a) 4 entregadores.
b) 5 entregadores.
c) 6 entregadores.
d) 8 entregadores.
_________________________________________
13. Qual a área aproximada de um triângulo 
equilátero de lados com comprimento de 7 cm? 
Considere √3=1,7.

a)14cm².
b)18cm².
c)21cm².
d)42cm².
_________________________________________
14. Em um lançamento de moedas para decidir 
quem começa com a posse de bola em um jogo de 
futebol, o capitão de um time sempre escolhe coroa. 
Considerando que quem escolhe o lado virado para 
cima da moeda começa com a posse de bola, qual 
a probabilidade aproximada desse time conseguir 
começar com a posse de bola em 5 jogos seguidos?

a)3%.
b)5%.
c)12,5%.
d)50%.
_______________________________________
15. Assinale a alternativa com a solução da 
equação a seguir:

_________________________________________
QUESTÕES 16 A 20 - CONHECIMENTOS GERAIS

16. Leia a matéria jornalística a seguir, a respeito 
de uma personalidade da atualidade, e marque a 
opção que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“Desde que se tornou protagonista do combate às 
mudanças climáticas, a ativista sueca __________, 
de 16 anos, vem dividindo opiniões. Ela “viralizou” 
na Internet após fazer um discurso carregado 
de emoção um dia antes da cúpula climática da 
Organização das Nações Unidas. De fato, as redes 
sociais exalam admiração, mas também rechaçam 
a ativista. Uma das principais figuras a zombar dela 
foi o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump”. 
(BBC Brasil, 27/09/2019, com adaptações).
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a) Angela Davis
b) Emma Watson
c) Greta Thunberg
d) Malala Yousafzai
_________________________________________
17. Em abril deste ano, o Presidente da 
República, Jair Bolsonaro, procedeu à demissão 
do então Ministro da Educação, Ricardo Vélez 
Rodríguez. Atualmente, ocupa o cargo de Ministro 
da Educação o professor e economista:

a) Paulo Guedes.
b) Marcos Pontes.
c) Olavo de Carvalho.
d) Abraham Weintraub.
_________________________________________
18. Considere a seguinte crítica sobre uma 
recente produção cinematográfica norte-americana 
e marque a opção que indica o título do filme a que 
se refere.

“Embora seja considerado um grande candidato 
ao Oscar do ano que vem, o filme se vê também 
envolvido em uma polêmica associada à dura 
realidade dos massacres com armas de fogo nos 
Estados Unidos. Desde a sua primeira exibição, a 
história da transformação de Arthur Fleck no icônico 
vilão foi alvo de críticas por possivelmente incitar 
atos de violência. Afinal, há quem veja na revolução 
criada na trama pelo personagem de Joaquin 
Phoenix um potencial apoio a atos criminosos que já 
acontecem com frequência no mundo real”. 
(Portal Omelete, 04/10/2019, com adaptações)

a) Drácula.
b) Coringa.
c) Darth Vader.
d) Terminator.
_________________________________________
19. Com base no texto da Lei Orgânica do 
Município de Jandaia do Sul, marque a alternativa 
que NÃO indica um dos símbolos do município.

a) Hino.
b) Brasão.
c) Prefeito.
d) Bandeira.
_________________________________________
20. Em relação ao nome dado ao Município de 
Jandaia do Sul, assinale a alternativa INCORRETA.

a) O topônimo provém do nome “jandaia”, ave 
existente na região.
b) Foi uma homenagem aos indígenas jandaias, que 
habitavam o local.
c) A ave de onde provém o topônimo é também 
chamada de periquito do papo-amarelo.
d) O acréscimo de “do Sul” ocorreu por já existir um 
município de Jandaia no estado de Goiás.

_________________________________________
QUESTÕES 21 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

21. Com relação às competências técnicas e 
legais, segundo o Decreto Federal nº 94.406, de 
08 de junho de 1987, são atribuições do Auxiliar de 
Enfermagem:
I. Participar de atividades de educação em saúde, 
inclusive, orientar os pacientes na pós-consulta, 
quanto ao cumprimento das prescrições de 
enfermagem e médicas.
II. Assistir ao Enfermeiro na prevenção e controle 
sistemáticos de danos físicos que possam ser 
causados a pacientes durante a assistência de 
saúde.
III. Executar tratamentos especificamente 
prescritos, ou de rotina, além de outras atividades 
de Enfermagem, tais como executar atividades de 
desinfecção e esterilização. 
Marque a alternativa CORRETA.

a) Somente s afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
c) Todas as afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão erradas.
_________________________________________
22. Leia a afirmativa e complete a frase com a 
opção que julgar CORRETA.
“Visando o diagnóstico precoce da Hanseníase, 
deve-se intensificar a ____________________ de 
doentes, através do exame de todos os contatos do 
caso diagnosticado, e das outras formas de detecção 
ativa”.

a) Confirmação
b) Prevenção
c) Alta
d) Busca ativa
_________________________________________
23. Para estocagem de medicamentos 
termolábeis, com características de armazenagem 
fria ou refrigerada, a temperatura considerada ideal, 
segundo o Ministério da Saúde é:

a) 2ºC a 6ºC
b) 8ºC a 15ºC
c) 2ºC a 8ºC
d) 15ºC a 30ºC
_________________________________________
24. O Centro de Material e Esterilização - CME - é 
uma unidade funcional destinada ao processamento 
de produtos para saúde dos serviços de saúde. Para 
seu funcionamento, é fundamental que o profissional 
reconheça os termos utilizados e suas definições.  
Segundo a RDC nº 15, de 15 de março de 2012, 
esta é a definição de:
“Remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas, 
redução da carga microbiana presente nos produtos 
para saúde, utilizando água, detergentes, produtos 
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e acessórios de limpeza, por meio de ação mecânica 
(manual ou automatizada), atuando em superfícies 
internas (lúmen) e externas, de forma a tornar o 
produto seguro para manuseio e preparado para 
desinfecção ou esterilização.”.
Este texto refere-se à:

a) Limpeza
b) Desinfecção de nível intermediário
c) Detergentes
d) Desinfecção de alto nível
_________________________________________
25. “Estar abertos para perceber as peculiaridades 
de cada situação que se apresenta, buscando 
agenciar os tipos de recursos e tecnologias (leves, 
leve-duras e duras) que ajudem a: aliviar o sofrimento, 
melhorar e prolongar a vida, evitar ou reduzir danos, 
(re)construir a autonomia, melhorar as condições 
de vida, favorecer a criação de vínculos positivos, 
diminuir o isolamento e abandono.”.
A afirmativa está relacionada:

a) Ao processo de diagnóstico médico.
b) Ao acolhimento.
c) Ao processo de busca ativa.
d) À elaboração de boletins e periódicos.
_________________________________________
26. Os resíduos denominados perigosos são 
aqueles que, em função de suas propriedades físicas, 
químicas ou biológicas, podem apresentar riscos à 
saúde e ao meio ambiente. São caracterizados por 
possuírem uma ou mais das seguintes propriedades: 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade 
e patogenecidade. (Anvisa).
Assinale a alternativa CORRETA quanto ao 
acondicionamento/ armazenamento de lixo descrito 
acima:

a) Resíduos classe I
b) Resíduos classe II
c) Resíduos classe II-A
d) Resíduos classe II-B
_________________________________________
27.  A Atenção Domiciliar, por ser realizada no 
domicílio do paciente, expõe as equipes à realidade 
social na qual a família está inserida, à sua rotina, 
aos seus valores e às formas de cuidar instituídas 
no senso comum e na memória falada, passada de 
geração em geração (MS, 2012). São atribuições da 
equipe de saúde no atendimento domiciliar, EXCETO:

a) Fazer abordagem familiar, considerando o contexto 
socioeconômico e cultural em que a família se insere.
b) Desenvolver grupos de suporte com os cuidadores.
c) Prescrever cuidados e medicamentos a distância, 
com recursos de internet e telefone, se necessário.
d) Solicitar avaliação da equipe de referência, após 
discussão de caso.
_________________________________________
28. O Decreto que limita as atividades profissionais 
de enfermagem - auxiliar, técnico e enfermeiro - é:

a) Decreto nº 94.406/87
b) Decreto nº 50.387/61
c) Decreto-lei nº 8.778/46
d) Decreto nº 23.774/34
_________________________________________
29. O objetivo primordial do tratamento da 
hipertensão arterial é a redução da morbidade e da 
mortalidade cardiovascular do paciente hipertenso, 
aumentadas em decorrência dos altos níveis 
tensionais e de outros fatores agravantes (MS, 2006).

Com relação aos cuidados dispensados ao paciente 
em tratamento farmacológico para Hipertensão 
Arterial, é atribuição do auxiliar de enfermagem:

I.  Controlar o estoque de medicamentos e solicitar 
reposição, seguindo as orientações do enfermeiro da 
unidade, no caso de impossibilidade do farmacêutico.

II. Fornecer medicamentos para o paciente 
em tratamento, quando da impossibilidade do 
farmacêutico.

Marque a resposta CORRETA:

a) Apenas a opção I está correta.
b) Apenas a opção II está correta.
c) As opções I e II estão corretas.
d) As opções I e II estão erradas.
_________________________________________
30. A busca ativa que identifica Sintomáticos 
Respiratórios em uma comunidade está relacionada 
a que patologia? 

a) Tuberculose
b) Dengue
c) Esquistossomose
d) Hanseníase

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 09/12/2019.


