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QUESTÕES 01 A 04 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Leia atentamente o seguinte parágrafo, extraído da 
crônica “E a bolsa masculina?”, de Walcyr Carrasco.

“O vestuário masculino tornou-se obsoleto, essa é a 
verdade. As sortudas das mulheres têm as bolsas. A 
bolsa feminina equivale à caixa-preta do avião. Só 
se sabe o que há lá dentro após uma investigação 
minuciosa. São itens variados, que vão de 
maquiagem a tíquetes de passagens antigas e fotos 
de entes queridos amassadas. Mas é confortável. A 
proprietária de uma bolsa enfia o que quiser lá dentro. 
Resgata quando houver necessidade. Mesmo se for 
preciso espalhar o conteúdo no sofá. E, em casos 
extremos, chamar o Corpo de Bombeiros!”

01. Em relação à interpretação do texto, assinale 
a alternativa CORRETA.

a) O texto apresenta certo grau de ironia ao descrever 
as variadas características do uso da bolsa feminina.
b) O autor faz uma severa censura à ideia de que 
o vestuário masculino deve incorporar também as 
bolsas.
c) O objeto do texto é provar que, quanto ao vestuário, 
os homens estão hoje muito mais evoluídos do que 
as mulheres.
d) O cronista busca denunciar a existência de uma 
espécie de machismo velado, que se revela de forma 
contundente no texto.
_________________________________________
02. O texto se inicia com a afirmação de que “o 
vestuário masculino tornou-se obsoleto”. Em relação 
ao termo “obsoleto”, marque a alternativa que 
apresenta a melhor definição sobre o seu significado.

a) Esta palavra tem o sentido de obsceno, 
escandaloso ou grosseiro.
b) Obsoleto quer dizer, nesse contexto, subserviente, 
servil ou bajulador.
c) O termo faz referência a algo que está ultrapassado, 
arcaico ou fora de moda.
d) É uma variante possível do termo “absoluto”, isto 
é, que permanece dominante.
_________________________________________
03. O autor do texto afirma que “a bolsa feminina 
equivale à caixa-preta do avião”. Essa comparação 
diz respeito:

a) À preferência das mulheres, em geral, pelas 
bolsas de cor preta.
b) Ao mistério que envolve o conteúdo das bolsas e 
das caixas-pretas.
c) À limitada capacidade das bolsas de guardar 
diferentes tipos de objetos.
d) À dimensão das malas que as mulheres costumam 
levar quando viajam de avião.

04. Assinale a alternativa que indica APENAS 
adjetivos que aparecem no texto.

a) Amassadas - verdade - caixa-preta - dentro.
b) Masculino - feminina - proprietária - sofá.
c) Obsoleto - sortudas - minuciosa - confortável.
d) Vestuário - antigas - resgata - necessidade.
_________________________________________
QUESTÕES 05 A 07 - MATEMÁTICA

05. Potência de dez é o nome dado para a forma 
de se expressar uma parte de números grandes, para 
facilitar sua escrita e operação. Qual das alternativas 
apresenta uma representação CORRETA do uso de 
potências e raízes?

a) .
b) .

c) .
d) .

_________________________________________
06. Sobre figuras planas, é CORRETO afirmar:

a) Sua medida pode ser dada em cm³.
b) A área de um retângulo é dada pelo quadrado de 
seu lado.
c) A área de um círculo é dada por 
sendo R o raio desse círculo.
d) Um triângulo retângulo possui área igual à metade 
do produto entre seus catetos.
_________________________________________
07. A idade de um irmão mais velho é o dobro da 
idade de seu irmão mais novo. A soma das idades 
dos dois é igual a 36 anos. Qual o resultado da 
subtração entre a idade do mais velho e do mais 
novo?

a) 3 anos.
b) 5 anos.
c) 12 anos.
d) 18 anos.
_________________________________________
QUESTÕES 08 A 10 - CONHECIMENTOS GERAIS

08. O atual Ministro do Meio Ambiente, Ricardo 
Salles, abordou recentemente, em uma audiência 
pública no Senado, uma questão polêmica 
envolvendo assuntos ecológicos. Leia a seguinte 
notícia a esse respeito e assinale a alternativa que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“Em resposta aos senadores, o ministro se mostrou 
cético quanto à ação do homem como principal 
causa do ______________. Ele disse não discordar 
de que tal fenômeno ocorre no planeta, o que pode 
ser verificado pelo regime de chuvas e pelo nível dos 
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oceanos, mas questionou a ‘parcela de contribuição 
humana’ nas alterações. Ele disse, porém, que 
o Brasil permanecerá no Acordo de Paris sobre o 
Clima, promovido pela ONU”. 

(Senado Notícias, 27/03/19, com adaptações).

a) Aquecimento global.
b) Esfriamento dos oceanos.
c) Aumento da poluição urbana.
d) Desenvolvimento sustentável.
_________________________________________
09. O texto a seguir trata de um dos maiores 
nomes da cultura musical brasileira. Leia-o e 
assinale a alternativa que indica o nome do artista 
em questão.

“Foi um dos músicos brasileiros de maior sucesso 
na história. Ao lado de Vinícius de Moraes, compôs 
‘Garota de Ipanema’, canção que chegou a 
entrar para a lista das dez músicas mais tocadas 
no mundo, sendo regravada na voz de grandes 
artistas, como Frank Sinatra. Ele também ficou 
mundialmente famoso por várias outras canções 
célebres, cantando ao lado de nomes memoráveis 
do universo musical”. 

(Texto de Benedito Valadares, 05/04/18, com 
adaptações).

a) Caetano Veloso.
b) Raul Seixas.
c) Tom Jobim.
d) Renato Russo.
_________________________________________
10. Analise a definição a seguir, a respeito do 
conceito tecnológico de “rede social”.

“As redes sociais são espaços virtuais em que 
grupos de pessoas ou empresas se relacionam 
através do envio de mensagens e da partilha de 
conteúdos em geral. Existem atualmente diferentes 
redes sociais, cada uma com um propósito e um 
público-alvo específicos. Utilizar as redes sociais é 
cada vez mais uma prática entre as pessoas, e o 
Brasil é um dos países que possui mais usuários 
ativos em redes sociais”. 

(Portal TodaMatéria, com adaptações).

Com base nessa explicação, analise as alternativas 
a seguir e assinale a que NÃO indica um exemplo 
de rede social.

a) Facebook.
b) Instagram.
c) Twitter.
d) Windows.

QUESTÕES 11 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
_________________________________________
11. Produtos semicríticos são aqueles que entram 
em contato com a pele não íntegra ou mucosas 
íntegras colonizadas do paciente. Segundo a RDC 
nº 15, qual o processo de desinfecção indicado para 
este artigo?

a) Desinfecção de alto nível.
b) Desinfecção de nível intermediário.
c) Lavagem simples.
d) Descarte imediato.
_________________________________________
12. A unidade funcional destinada ao 
processamento de produtos para saúde dos serviços 
de saúde é denominada Centro de Material e 
Esterilização - CME. Com relação a este tema, leia 
as afirmativas a seguir e marque aquela que julgar 
correta:

I - O CME Classe I é aquele que realiza o 
processamento de produtos para a saúde não-
críticos, semicríticos e críticos de conformação não 
complexa, passíveis de processamento.
II - O CME Classe II é aquele que realiza o 
processamento de produtos para a saúde não-críticos, 
semicríticos e críticos de conformação complexa e 
não complexa, passíveis de processamento.

a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas a afirmativa II está correta.
c) As afirmativas I e II estão corretas.
d) As afirmativas I e II estão erradas.
_________________________________________
13. A tuberculose, a febre de chikungunya e 
infecção pelo vírus HIV são doenças presentes 
na Lista Nacional de Notificação Compulsória. 
Segundo o Ministério da Saúde, Portaria 204, de 
17/02/2016, a notificação dessas doenças deve ser, 
respectivamente:

a) Imediata - Imediata - Semanal.
b) Imediata - Semanal - Semanal.
c) Imediata - Imediata - Imediata.
d) Semanal - Semanal - Semanal.
_________________________________________
14. Com relação à assistência de enfermagem no 
processo de aleitamento materno, leia as afirmativas 
e marque com Verdadeiro ou Falso aquelas que são 
indicativos de técnica inadequada de amamentação.

(    ) Bochechas do bebê encovadas a cada sucção.
(    ) Mais aréola visível acima da boca do bebê.
(    ) Rosto do bebê de frente para a mama, com nariz 
na altura do mamilo.
( ) Mamilos com estrias vermelhas ou áreas 
esbranquiçadas ou achatadas quando o bebê solta 
a mama.
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(    ) Dor na amamentação.
Assinale a alternativa CORRETA:

a) V - F - V - F - V.
b) V - V - F - F - V.
c) V - F - F - V - V.
d) F - V - V - F - V.
_________________________________________
15. É essencial que a equipe de enfermagem 
saiba transmitir informações com relação à prevenção 
e à transmissão do HIV, portanto é vital que não haja 
qualquer mal-entendido em relação a como o vírus é 
transmitido ou não. Sobre este tema, leia as opções 
a seguir e marque aquela que NÃO corresponde a 
uma forma de transmissão em potencial do HIV em 
unidades de saúde, ambulatórios e hospitais.

a) Sangue e sêmen.
b) Secreções vaginais e secreções de feridas.
c) Fluidos pleurais, fluidos sinoviais, peritoneais, 
pericardiais e amniótico.
d) Urina, fezes, vômitos e lágrimas.
_________________________________________
16. O diabetes mellitus (DM) pode permanecer 
assintomático por longo tempo e sua detecção 
clínica é frequentemente feita, não pelos sintomas, 
mas pelos seus fatores de risco. Leia as opções 
a seguir e marque a CORRETA, com relação aos 
critérios para rastreamento do DM em adultos 
assintomáticos.

a) IMC > que 25 kg/m² e síndrome de ovários 
policísticos.
b) IMC > que 15 kg/ m² e sialorreia.
c) IMC > que 20 kg/ m² e disúria.
d) IMC < que 20 kg/ m² e dislipidemia.
_________________________________________
17. A lei 8080/90, em suas disposições gerais, 
diz que “A saúde é um direito fundamental do ser 
humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício.”. Leia as 
afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA 
quanto à descrição de deveres do Estado, conforme 
a Lei.

I - Consiste na formulação e execução de políticas 
econômicas e sociais que visem à redução de riscos 
de doenças e de outros agravos e no estabelecimento 
de condições que assegurem acesso universal 
e igualitário às ações e aos serviços para a sua 
promoção, proteção e recuperação.
II - O dever do Estado não exclui o das pessoas, da 
família, das empresas e da sociedade.
III - A saúde tem como fatores determinantes e 
condicionantes, entre outros, a alimentação, a 
moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 
trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer 
e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis 
de saúde da população expressam a organização 
social e econômica do País.

IV - Os níveis de saúde expressam a organização 
social e econômica do País, tendo a saúde como 
determinantes e condicionantes, entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o 
meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a 
atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos 
bens e serviços essenciais. 
IV - As ações que se destinam a garantir às pessoas 
e à coletividade condições de bem-estar físico, 
mental e social.

a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, III, IV e V estão corretas.
c) Somente as afirmativas I, II, IV e V.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
18. Constituem o Sistema Único de Saúde - SUS 
- conforme a Lei 8080/90:

a) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados 
por órgãos e instituições públicas federais, estaduais 
e municipais, da Administração direta e indireta e 
das fundações mantidas pelo Poder Público.
b) O conjunto de ações e serviços de saúde, 
prestados por órgãos e instituições públicas de nível 
federal, da Administração direta e indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público.
c) O conjunto de ações e serviços de saúde, 
prestados por órgãos e instituições privadas, em 
caráter integral, estaduais e municipais.
d) O conjunto de ações e serviços de saúde, 
prestados por órgãos e instituições públicas da 
esfera municipal, da Administração direta e as 
fundações mantidas pelo Poder Público.
_________________________________________
19. Segundo a classificação da pressão arterial 
para adultos maiores de 18 anos, um paciente que 
apresenta os valores de pressão sistólica (mmHg) 
com valores entre 160 - 179 e pressão diastólica 
(mmHg) com valores entre 100 - 109 é classificado 
como:

a) Hipertensão estágio 1.
b) Hipertensão estágio 2.
c) Hipertensão estágio 3.
d) Limítrofe.
_________________________________________
20. O câncer do colo do útero é o terceiro tipo 
de câncer mais comum entre as mulheres, sendo 
responsável pelo óbito de 274 mil mulheres por ano 
(WHO, 2008a). Com base nestes dados é importante 
que o profissional de enfermagem informe e 
esclareça sobre ações preventivas que visem reduzir 
a exposição aos fatores de risco associados a esta 
patologia. 

Leia as opções a seguir e marque a CORRETA com 
relação aos fatores de risco ao câncer de colo de 
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útero, considerando V (verdadeiro) e F (falso):

(   ) Infecção pelo vírus do Papiloma Humano - HPV.
(   ) História de multiparidade.
(   ) Não utilização de contraceptivos orais.
(   ) Iniciação sexual tardia.
(   ) Multiplicidade de parceiros sexuais.

a) V - F - V - F - V.
b) F - V - F - V - F.
c) F - V - F - F - V.
d) V - V - F - F - V.
_________________________________________
21. A Poliomielite, também chamada de pólio ou 
paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda 
causada pelo poliovírus, que pode infectar crianças 
e adultos por meio do contato direto com fezes ou 
com secreções eliminadas pela boca das pessoas 
doentes e provocar ou não paralisia. Nos casos 
graves, em que acontecem as paralisias musculares, 
os membros inferiores são os mais atingidos. 
Conforme o esquema vacinal básico, as doses 
devem ser administradas:

a) 1ª dose, aos 2 meses; 2ª dose, aos 4 meses; 3ª 
dose, aos 6 meses; reforço, aos 15 meses e aos 4 
anos de vida.
b) 1ª dose, ao nascer; 2ª dose, aos 3 meses; 3ª dose, 
aos 6 meses; reforço, aos 15 meses.
c) 1ª dose, aos 2 meses; 2ª dose, aos 6 meses; 3ª 
dose, aos 9 meses; reforço, aos 12 meses e aos 4 
anos de vida.
d) 1ª dose, aos 2 meses; 2ª dose, aos 5 meses; 3ª 
dose, aos 9 meses; reforço, aos 12 meses e aos 2 
anos de vida.
_________________________________________
22. Conforme a Lei nº 10.741/2003, que dispõe 
sobre o Estatuto do Idoso: “é assegurada a atenção 
integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema 
Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso 
universal e igualitário, em conjunto articulado e 
contínuo das ações e serviços, para a prevenção, 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 
incluindo a atenção especial às doenças que afetam 
preferencialmente os idosos.”. Com relação ao direito 
à visita domiciliária, leia as afirmativas e marque a 
resposta CORRETA.

I - O idoso tem direito ao atendimento domiciliar, 
incluindo a internação, para a população que dele 
necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, 
inclusive para idosos abrigados e acolhidos por 
instituições públicas, filantrópicas ou sem fins 
lucrativos e eventualmente conveniadas com o Poder 
Público, nos meios urbano e rural.

II - É assegurado ao idoso enfermo o atendimento 
domiciliar pela perícia médica do Instituto Nacional 
do Seguro Social - INSS, pelo serviço público de 
saúde ou pelo serviço privado de saúde, contratado 
ou conveniado, que integre o Sistema Único de 
Saúde - SUS, para expedição do laudo de saúde 
necessário ao exercício de seus direitos sociais e de 
isenção tributária.

a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente a afirmativa II está correta.
c) As afirmativas I e II estão corretas.
d) As afirmativas I e II estão erradas.
_________________________________________
23. Sobre os conceitos e tipos de imunidade leia 
as opções a seguir e responda a CORRETA com 
relação à classe de imunoglobulina que tem potencial 
de atravessar a placenta e conferir proteção passiva 
ao recém-nascido contra muitas infecções virais e 
bacterianas que refletem a experiência imunológica 
materna e que tem a característica de agir contra 
os antígenos, todas as vezes em que o organismo 
entrar em contato com o agente etiológico, e que 
ficará presente, na maioria das vezes, para o resto 
da vida.

a) Imunoglobulina IgM.
b) Imunoglobulina IgG.
c) Imunoglobulina IgE.
d) Imunoglobulina IgA.
_________________________________________
24. Após atendimento médico, foi prescrito 
administração de 2.500.000 UI de penicilina cristalina 
para um paciente. Na unidade encontra-se disponível 
frasco-ampola de penicilina cristalina de 5.000.000 UI 
/ 2 ml e água destilada ampola 10ml. Quantos ml da 
solução final deverão ser administrados no paciente?

a) 4,0 ml.
b) 2,5 ml.
c) 4,5 ml.
d) 5,0 ml.
_________________________________________
25. São atribuições do técnico de enfermagem, 
relativo ao atendimento à gestante de baixo risco, 
considere V (verdadeiro) e F (falso):

(   ) Solicitar exames complementares, de acordo 
com o protocolo local de pré-natal.
(   ) Realizar a consulta de pré-natal de gestação 
de baixo risco intercalada com a presença do(a) 
enfermeiro(a).
(      ) Identificar situações de risco e vulnerabilidade e 
encaminhar a gestante para consulta de enfermagem 
ou médica, quando necessário.
(   ) Orientar a gestante sobre a periodicidade das 
consultas e realizar busca ativa das gestantes 
faltosas.
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(    ) Realizar visitas domiciliares durante o período 
gestacional e puerperal, acompanhar o processo de 
aleitamento, orientar a mulher e seu companheiro 
sobre o planejamento familiar.
(      ) Realizar testes rápidos.

a) F - F - V - V - V - F.
b) V - V - F - F - V - V.
c) V - F - F - V - F - F.
d) F - V - V - F - F - V.
_________________________________________
26. O Sistema Tegumentar compreende:

a) Os músculos.
b) A pele.
c) Os ossos.
d) A visão.
_________________________________________
27. O tempo cirúrgico define a sequência 
dos quatro procedimentos realizados durante o 
procedimento cirúrgico. O ato de dividir, separar ou 
cortar os tecidos é denominado:

a) Exérese.
b) Diérese.
c) Hemostasia.
d) Síntese.
_________________________________________
28. Segundo o Ministério da Saúde, em relação 
ao cuidado da criança, é atribuição do técnico de 
enfermagem realizar a aferição da pressão arterial 
das crianças e encaminhar o resultado ao médico 
da equipe quando o exame estiver alterado. Com 
relação às técnicas para aferição da pressão arterial 
na criança, leia as afirmativas e assinale a resposta 
CORRETA, considere V (verdadeiro) e F (falso):

(  ) O manguito de tamanho apropriado deve, 
obrigatoriamente, cobrir de 80% a 100% da 
circunferência do braço e ter largura correspondente 
a 40% da circunferência do braço no ponto médio 
entre o acrômio e o olécrano.

(   ) A escolha do local do exame: deve ser calmo 
e com temperatura agradável, o que contribui para 
o relaxamento do paciente e o ideal é haver um 
descanso prévio de 5 a 10 minutos.
(   ) A posição do paciente, lactentes ou em idade 
escolar, não interfere no resultado da aferição da 
pressão arterial.
(    ) Não é necessário o esvaziamento da bexiga ou 
descanso prévio, em casos de pacientes agitados ou 
após pratica de exercícios físicos.
(     ) Após aferição, registrar os valores da PA sistólica 
e da diastólica, a posição da criança (sentada ou 
deitada), seu estado (se está agitada, calma, etc.), 
o tamanho do manguito, o braço em que foi feita a 
medida e a frequência cardíaca.

a) V - F - F - V - V.
b) F - V - F - F - V.
c) V - V - F - F - V.
d) F - F - V - V - F.
_________________________________________
29. Com relação ao cuidado ao paciente cirúrgico, 
o “pós-operatório mediato” corresponde a:

a) Após as 24 horas do pós-operatório imediato 
seguindo-se por sete dias consecutivos.
b) Após as 24 horas do pós-operatório imediato 
seguindo-se por dois dias consecutivos.
c) Após as 48 horas do pós-operatório imediato 
seguindo-se por seis dias consecutivos.
d) Abrange as primeiras 24 horas após a cirurgia.
_________________________________________
30. Após atendimento de urgência em uma 
criança com sintomas de desidratação, foi prescrito 
infusão de 200 ml de Cloreto de Sódio 0,9% a ser 
infundido em 30 minutos. De acordo com as regras 
para cálculo de gotejamento, o número de gotas final 
em equipo macrogotas será de:

a) 102,3 gotas.
b) 112,3 gotas. 
c) 126,3 gotas.
d) 133.3 gotas.

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 08/07/2019.


