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

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfi ca 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 
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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 Verifi que se o caderno está completo e sem imperfeições gráfi cas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fi scal.

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 fi scal 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 fi scais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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QUESTÕES DE 01 A 05 - 
LÍNGUA PORTUGUESA

Analise o poema a seguir, escrito por Luís de Camões, 
para responder as próximas questões.

“Como podes, ó cego pecador,
estar em teus errores tão isento,

sabendo que esta vida é um momento,
se comparada com a eterna for?

Não cuides tu que o justo Julgador
deixará tuas culpas sem tormento,

nem que passando vai o tempo lento
do dia de horrendíssimo pavor.

Não gastes horas, dias, meses, anos,
em seguir de teus danos a amizade,

de que depois resultam mores danos.
E pois de teus enganos a verdade
conheces, deixa já tantos enganos,

pedindo a Deus perdão com humildade”.

01. Em relação à interpretação do texto, pode-se afi r-
mar que o poema apresenta:

a) um incentivo à vida desregrada, dada a impossibili-
dade de haver qualquer castigo.
b) um alerta aos pecadores, para que se arrependam 
e se livrem da condenação divina.
c) um questionamento fi losófi co sobre a existência de 
Deus, e sobre a condição humana.
d) uma crítica à instituição eclesiástica, que prometia o 
perdão divino em troca de riquezas.
___________________________________________
02. No primeiro verso do poema, a expressão “ó cego 
pecador” exerce na oração a função sintática de:

a) aposto.
b) objeto direto.
c) sujeito simples.
d) vocativo.
___________________________________________
03. No último verso da primeira estrofe, o poeta em-
prega o adjetivo “eterna”, que serve no texto para qua-
lifi car o:

a) substantivo “fl or”.
b) verbo “comparada”.
c) substantivo oculto “vida”.
d) pronome demonstrativo “esta”.
___________________________________________
04. Considere as opções a seguir e marque a que indi-
ca o gênero literário que melhor corresponde ao texto 
selecionado.

a) Crônica urbana.
b) Poesia lírica.
c) Romance histórico.
d) Sátira política.
___________________________________________

05. No primeiro verso da terceira estrofe, o poeta 
aconselha o seu interlocutor a que não gaste “horas, 
dias, meses, anos”. Marque a alternativa que indica 
uma fi gura de linguagem presente nesse trecho.

a) Gradação.
b) Ironia.
c) Onomatopeia.
d) Paradoxo.
___________________________________________

QUESTÕES DE 06 A 10 - 
MATEMÁTICA 

06. Os números                       são irracionais. 

Assinale a alternativa que apresenta os três números 
em ordem crescente.

a)

b)                  

c)

d)
___________________________________________
07. Uma fábrica de queijos produz 1000 unidades em 
12 dias utilizando 5 máquinas. Se quiser produzir a 
mesma quantidade de queijos em 10 dias, quantas 
máquinas precisam estar funcionando?

a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
___________________________________________

08. Um produto custava R$ 200,00 mas, ao ser pago 
a vista, teria 10% de desconto. Giovana comprou esse 
produto com desconto. Semanas depois, revendeu o 
produto para um amigo por um valor que era 5% a 
menos de quanto ela pagou na loja. Por qual valor Gio-
vana vendeu o produto?

a) R$ 171,00
b) R$ 185,00
c) R$ 170,00
d) R$ 190,00
___________________________________________

09. Assinale a alternativa que apresenta o par ordena-
do que é solução do sistema

2x=y-6
3y=-5x+7

a) (1, -4)
b) (-1, 4)
c) (1, 4)
d) (-1, -4)
___________________________________________

06. Os números                       são irracionais. 

b)                  
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10. Um funcionário de uma lanchonete aprendeu algu-
mas regras para montagem de sanduíches:

• O queijo deve ser sempre colocado imediatamente 
acima da carne.
• O molho não deve ser colocado entre alface e toma-
te.
• O bacon nunca pode estar imediatamente abaixo da 
carne.

Utilizando as regras descritas, assinale a alternativa 
que apresenta uma sequência INCORRETA de monta-
gem de um sanduíche. Os ingredientes estão listados 
de baixo para cima.

a) Carne, queijo, bacon, tomate, alface, molho.
b) Tomate, alface, molho, carne, queijo, bacon.
c) Carne, bacon, queijo, molho, alface, tomate.
d) Bacon, alface, tomate, carne, queijo, molho.
___________________________________________

QUESTÕES DE 11 A 15 - 
CONHECIMENTOS GERAIS

11. Considere a notícia jornalística a seguir, a respeito 
de fatos recentes da política brasileira, e marque a al-
ternativa que contém o nome que preenche CORRE-
TAMENTE a lacuna.

“O presidente Jair Bolsonaro decidiu escolher um nome 
de sua estrita confiança para suceder Sergio Moro no 
comando do Ministério da Justiça e Segurança Públi-
ca. O advogado-geral da União, _____________, foi 
considerado a melhor alternativa após o favorito do 
presidente, o ministro da Secretaria-Geral da Presi-
dência, Jorge Oliveira, indicar que preferia continuar 
despachando no Palácio do Planalto. Moro deixou o 
cargo na sexta-feira acusando o presidente de tentar 
interferir em investigações da Polícia Federal”. 

(Valor Econômico, 28/04/20, com adaptações).

a) Abraham Weintraub
b) André Mendonça
c) Nelson Teich
d) Onyx Lorenzoni
___________________________________________
12. Leia a seguinte descrição, a respeito de um dos 
maiores nomes da literatura brasileira, e marque a al-
ternativa que indica de quem se trata.

“Foi um homem de muitos talentos, embora tenha sido 
consagrado por seu trabalho na literatura. Nasceu em 
1908, no interior de Minas Gerais. Formou-se médi-
co e chegou a exercer a profissão, mas pouco depois 
virou diplomata e se tornou cônsul na Alemanha. Em 
meio a isso tudo, publicava contos e poesias, quase 
todos ambientados no sertão brasileiro e cheios de 
neologismos - ele ficou conhecido por criar e recriar 
palavras. ‘Grande Sertão: Veredas’ é o título de seu 
único romance, considerado um dos mais importantes 

da literatura brasileira. Foi fruto de uma viagem de du-
zentos e quarenta quilômetros pelo sertão mineiro fei-
ta pelo autor, que conduziu uma boiada por dez dias. 
No período, ele anotou expressões, casos e histórias, 
já com o objetivo de recriar o sertão de uma maneira 
literária. Publicado em 1956, o livro é repleto de expe-
rimentos linguísticos e referências regionalistas”. 

(Revista Galileu, 15/01/20, com adaptações).

a) Jorge Amado.
b) Guimarães Rosa.
c) Monteiro Lobato.
d) Machado de Assis.
___________________________________________
13. O texto a seguir trata de uma importante tecno-
logia da atualidade. Lei-o atentamente e identifique a 
alternativa que apresenta o nome da tecnologia a que 
se refere.

“É um elaborado sistema de satélites e outros disposi-
tivos que tem como função básica prestar informações 
precisas sobre o posicionamento individual no globo 
terrestre. O sistema está plenamente ativo há mais de 
vinte anos, e foi criado pelo Departamento de Defesa 
Americano para fins militares, mas também pode ser 
aproveitado no meio civil. Uma constelação de satéli-
tes é o elemento principal do aparato, enviando infor-
mações para que qualquer dispositivo receptor calcule 
sua posição usando um processo chamado de trilate-
ração. O serviço é útil em praticamente todas as situ-
ações e profissões em que seja necessário obter uma 
localização precisa, incluindo viagens em alto-mar, 
expedições em áreas remotas da terra e em todas as 
áreas da aviação”. 

(Portal TecMundo, 01/05/12, com adaptações).

a) 4G.
b) Google.
c) GPS.
d) WiFi.
___________________________________________

14. Considere o trecho a seguir, que aborda um im-
portante conceito para a compreensão da sociedade 
brasileira, e marque a alternativa que preenche corre-
tamente a lacuna.

“As décadas de 1920 e 1930 foram de intensa ativi-
dade intelectual e artística no Brasil. Foi nessa época 
que, segundo muitos estudiosos, o Brasil foi ‘redes-
coberto’, isto é, novas formas de interpretar a nossa 
identidade e singularidade foram desenvolvidas, tan-
to no âmbito da literatura quanto no da história e das 
ciências sociais. Nessa efervescência de ideias, tor-
nou-se um marco o livro ‘Raízes do Brasil’, escrito por 
______________, no qual foi desenvolvido o conceito 
de ‘homem cordial’, para sintetizar o temperamento do 
homem brasileiro”. 
(Portal Mundo Educação, 08/06/20, com adaptações).
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a) Antonio Candido
b) Gilberto Freyre
c) Guimarães Rosa
d) Sérgio Buarque de Holanda
___________________________________________
15. Em janeiro de 2016, entrou em vigor uma reso-
lução da Organização das Nações Unidas intitulada 
Agenda 2030, que apresenta dezessete objetivos glo-
bais de desenvolvimento sustentável. Marque a alter-
nativa que NÃO indica um desses objetivos.

a) Energias renováveis e acessíveis.
b) Igualdade de gênero.
c) Paz, justiça e instituições eficazes.
d) Redução da atividade econômica.
___________________________________________

QUESTÕES DE 16 A 30 - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Assinale a alternativa INCORRETA a respeito dos 
bens públicos municipais, conforme a Lei Orgânica de 
Rio Azul.

a) São bens públicos municipais todas as coisas cor-
póreas ou incorpóreas, móveis, imóveis e semoven-
tes, créditos, débitos, valores, direitos, ações e outros, 
que pertençam, a qualquer título, ao Município.
b) Compete ao Prefeito à administração dos bens pú-
blicos municipais, ressalvadas a competência da Câ-
mara Municipal em relação aos seus bens.
c) Os bens de uso comum do povo são livremente dis-
poníveis e não necessitam qualificação ou consenti-
mento especial para sua fruição.
d) O Município de Rio Azul não poderá atribuir à deter-
minada pessoa a fruição de bem público com exclusi-
vidade, ainda que por título individual e sob condições 
convencionadas.
___________________________________________

17. Assinale a alternativa que indica uma matéria le-
gislativa que exige o quórum qualificado de dois terços 
dos membros da Câmara Municipal para aprovação.

a) Zoneamento do uso do solo.
b) Concessão de moratória, privilégios e remissão de 
dívida.
c) Estatuto dos Servidores Municipais.
d) Criação de Cargos e aumentos de vencimentos dos 
servidores municipais.
___________________________________________
18. Assinale a alternativa CORRETA a respeito da 
saúde, conforme previsões da Lei Orgânica do Muni-
cípio de Rio Azul.

a) A assistência à saúde é vedada à iniciativa privada.
b) É vedada a destinação de recursos públicos para 
auxílio ou subvenção a instituições privadas com fins 
lucrativos.

c) As ações e serviços de saúde são de relevância pú-
blica, cabendo ao Poder Público Municipal dispor, nos 
termos da Lei, sobre sua regulamentação, fiscalização 
e controle, nos limites de sua competência, devendo a 
execução ser feita exclusivamente através de serviços 
oficiais.
d) O volume dos recursos destinados pelo Município 
às ações e serviços de saúde será fixado em lei orça-
mentária federal.
___________________________________________
19. A Resolução do COFEN Nº 564/2017 aprovou o 
novo Código de Ética dos Profissionais de Enferma-
gem, e no Capítulo IV aborda as infrações e penalida-
des. Leia as afirmativas a seguir e assinale a alterna-
tiva CORRETA.

I- As penalidades são: advertência verbal; multa; cen-
sura; suspensão do exercício profissional; e cassação 
do direito ao exercício profissional.
II- A suspensão consiste na proibição do exercício 
profissional da Enfermagem por um período de até 30 
(trinta) dias. 
III- Para a graduação da penalidade e respectiva impo-
sição, consideram-se: a gravidade da infração; as cir-
cunstancias agravantes e atenuantes; o dano causado 
e o resultado; e os antecedentes do infrator.
IV- São consideradas infrações graves as que pro-
voquem debilidade temporária de membro, sentido 
ou função na pessoa ou ainda as que causem danos 
mentais, morais, patrimoniais ou financeiros.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
___________________________________________
20. A Portaria que “Institui o componente pré-hospitalar 
móvel da Política Nacional de Atenção às Urgências, 
por intermédio da implantação de Serviços de Atendi-
mento Móvel de Urgência em municípios e regiões de 
todo o território brasileiro: SAMU- 192” corresponde a:

a) Portaria nº 1864 de 2003.
b) Portaria nº 737 de 2001.
c) Portaria nº 2048 de 2002.
d) Portaria nº 2224 de 2002.
___________________________________________

21. O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990 sobre a organiza-
ção do Sistema Único de Saúde – SUS. De acordo 
com este decreto, assinale a alternativa que apresenta 
a definição CORRETA de Rede de Atenção à Saúde.

a) Serviços de saúde específicos para o atendimento 
da pessoa que, em razão de agravo ou de situação 
laboral, necessita de atendimento especial.
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b) Instâncias de pactuação consensual entre os entes 
federativos para definição das regras da gestão com-
partilhada do SUS.
c) Conjunto de ações e serviços de saúde articulados 
em níveis de complexidade crescente, com a finalida-
de de garantir a integralidade da assistência à saúde.
d) Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário 
no SUS.
___________________________________________

22. A biossegurança compreende um conjunto de 
ações destinadas a prevenir, controlar, mitigar ou eli-
minar riscos inerentes às atividades que possam in-
terferir ou comprometer a qualidade de vida, a saúde 
humana e o meio ambiente. De acordo com a NR 32, 
que aborda a segurança e saúde no trabalho em esta-
belecimentos de saúde, leia as afirmativas e assinale 
a alternativa CORRETA.
 
I- Considera-se Risco Biológico a probabilidade da ex-
posição ocupacional a agentes biológicos, como mi-
crorganismos, as culturas de células, os parasitas, as 
toxinas e os príons.
II- Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), des-
cartáveis ou não, deverão estar à disposição em nú-
mero suficiente nos postos de trabalho, de forma que 
seja garantido o imediato fornecimento ou reposição.
III- Os trabalhadores que utilizarem objetos perfurocor-
tantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte, 
sendo vedados o reencape e a desconexão manual 
de agulhas.
IV- Em toda ocorrência de acidente envolvendo riscos 
biológicos, com ou sem afastamento do trabalhador, 
deve ser emitida a Comunicação de Acidente de Tra-
balho – CAT.

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
___________________________________________
23. Os acidentes por animais peçonhentos, espe-
cialmente os acidentes ofídicos, foram incluídos pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) na lista das 
doenças tropicais negligenciadas que acometem, 
principalmente, a população rural e de baixa renda. 
Acidente ofídico ou ofidismo é o quadro de envenena-
mento decorrente da picada de serpentes. Sobre este 
assunto, assinale a alternativa CORRETA.

a) Em caso de acidente ofídico, deve-se lavar o local 
da picada apenas com água e sabão e procurar o ser-
viço de saúde mais próximo.
b) Em caso de acidente ofídico, deve-se realizar o tor-
niquete ou garrote no membro afetado e procurar o 
serviço de saúde mais próximo.
c) Em caso de acidente ofídico, deve-se perfurar ao 
redor do local da picada e procurar o serviço de saúde 
mais próximo.

d) Em caso de acidente ofídico, deve-se realizar a suc-
ção no local da picada e procurar o serviço de saúde 
mais próximo.
___________________________________________
24. A triagem em uma situação com múltiplas vítimas 
consiste em detectar as mais graves de forma simples 
e rápida por meio do Método START (Simple Triage 
and Rapid Treatment), que consiste em classificar as 
vítimas por cores- vermelha, amarela, verde e preta. 
Uma vítima de acidente automobilístico, 39 anos, sexo 
masculino, que não obedece a comandos simples e 
apresenta frequência respiratória acima de 30 irm, 
deve ser classificada com a cor:

a) Preta.
b) Verde.
c) Amarela.
d) Vermelha. 
___________________________________________
25. Após as etapas de preparação e triagem, deve-
-se efetuar a avaliação primária das vítimas de trau-
ma, que consiste em uma avaliação das prioridades 
e estabelecimento das lesões e sinais vitais. No que 
diz respeito à avaliação primária da vítima de trauma, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

a) A avaliação primária ABCDE foi recentemente atua-
lizada para XABCDE.
b) O X significa controle de hemorragias externas gra-
ves. 
c) Antes de iniciar a manutenção de vias aéreas com 
controle de cervical (A), deve-se conter as grandes he-
morragias.
d) Uma vez que a etapa X foi realizada de forma ade-
quada, não há necessidade de realizar a etapa C. 
___________________________________________
26. O trauma está ligado a acontecimentos não pre-
vistos e indesejáveis que atingem os indivíduos pro-
vocando lesão ou dano aos diferentes sistemas 
corporais. Os principais tipos de traumas são o cra-
nioencefálico, raquimedular, torácico, abdominal, pél-
vico e musculoesquelético. Em relação à assistência 
de saúde prestada às vítimas de trauma, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

a) Na suspeita de trauma cranioencefálico (TCE), de-
ve-se avaliar o nível de consciência por meio da Esca-
la de Coma de Glasgow, os sinais vitais, a presença de 
sangramentos, cefaleia, náusea e vômito.
b) Em caso de evisceração, com exposição órgãos, o 
recomendado é reposicionar as vísceras na cavidade 
abdominal e manter a umidade local.
c) Em caso de trauma abdominal com objeto encra-
vado ou empalados, não se deve mover ou remover 
o objeto, e sim estabilizá-lo, pois sua remoção pode 
ocasionar outras lesões e/ou hemorragia. 
d) No trauma aberto, em caso de pneumotórax, a 
orientação padrão é a aplicação de curativo de três 
pontos.
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27. A Resolução nº 358/2009 “Dispõe sobre a Sistema-
tização da Assistência de Enfermagem e a implemen-
tação do Processo de Enfermagem em ambientes, 
públicos ou privados, em que ocorre o cuidado pro-
fissional de Enfermagem, e dá outras providências”. 
Assinale a ordem CORRETA das etapas do Processo 
de Enfermagem:

a) Planejamento de enfermagem; Coleta de dados ou 
histórico de enfermagem; Diagnóstico de enferma-
gem; Implementação; Avaliação de Enfermagem.
b) Coleta de dados ou histórico de enfermagem; Ava-
liação de Enfermagem; Diagnóstico de enfermagem; 
Planejamento de enfermagem; Implementação. 
c) Coleta de dados ou histórico de enfermagem; Diag-
nóstico de enfermagem; Planejamento de enferma-
gem; Implementação; Avaliação de Enfermagem.
d) Coleta de dados ou histórico de enfermagem; Diag-
nóstico de enfermagem; Implementação; Planejamen-
to de enfermagem; Avaliação de Enfermagem.
___________________________________________
28. A equipe de saúde deve possuir conhecimento e 
habilidade para realizar a infusão de drogas nas situ-
ações de urgências e emergências. Durante a parada 
cardiorrespiratória (PCR) de um indivíduo adulto, qual 
a recomendação padrão para administração de droga 
vasopressora? 

a) Vasopressina 10 mg a cada 3 a 5 minutos.
b) Epinefrina 1mg a cada 3 a 5 minutos.
c) Vasopressina 1 mg a cada 2 minutos.
d) Epinefrina 10mg a cada 3 a 5 minutos.
___________________________________________

29. As urgências e emergências psiquiátricas podem 
ser definidas como: “qualquer alteração de natureza 
psiquiátrica em que ocorram alterações do estado 
mental, as quais resultam em risco atual e significati-
vo de morte ou injúria grave, para o paciente ou para 
terceiros, necessitando de intervenção terapêutica 
imediata.” Em relação à assistência ao indivíduo em 
urgências psiquiátricas, assinale a alternativa COR-
RETA. 

a) O profissional deve manter postura vigilante, evitar 
movimentos bruscos e utilizar o toque terapêutico. 
b) A conduta terapêutica não deve ser explicada ao 
paciente devido ao seu estado mental.
c) A contenção física deve ser utilizada para restringir 
movimentos corporais, como intervenção de seguran-
ça, e o indivíduo deve ser monitorado a cada 15 mi-
nutos. 
d) A contenção química consiste na utilização de fár-
macos utilizados para promover a sedação do pacien-
te, sendo a via endovenosa a mais indicada.
___________________________________________
30. Considerando que a liderança é uma temática de 
suma importância para o gerenciamento da assis-
tência de enfermagem prestada ao paciente, analise 
a seguinte definição: “A liderança é entendida como 
um processo dinâmico, alterável de uma ocasião para 
outra, em decorrência de modificações na conduta do 
líder, dos liderados e na situação”. Esta definição refe-
re-se à liderança:

a) Situacional.
b) Democrático.
c) Laissez-faire.
d) Autocrática.
___________________________________________


