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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.
A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão2
resposta.
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir
4
embora ou para utilizar os sanitários.
5 Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
7
comunique imediatamente ao fiscal.
8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita
9
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham
11
mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
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.
É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da
14
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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Identificação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 20 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. A verificação de pressão arterial (PA) pode
ser realizada por profissionais da área da saúde
habilitados e para ter valor diagnóstico necessário,
a PA deve ser verificada com técnica adequada,
respeitando-se as recomendações para este
procedimento. Leia as afirmativas abaixo e indique
a correta:
I. Comer, fumar ou ingerir bebida alcoólica no
momento da medida da pressão não influencia nos
seus resultados.
II. O braço em que o manguito será colocado deve
estar ao nível do coração, livre de roupas, a palma
da mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente
fletido.
III. Se o paciente se encontrar sentado, manter o
tronco recostado e relaxado no encosto da cadeira
e pernas relaxadas e descruzadas.
IV. É permitido arredondar os valores da pressão
arterial para dígitos terminados com zero ou cinco.
a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I e IV são incorretas.
d) Apenas as afirmativas II e III são incorretas.
________________________________________
02. A vacina HPV é indicada para a prevenção contra
o câncer do colo do útero, vulvar, vaginal e anal,
lesões pré-cancerosas ou displásicas, verrugas
genitais e infecções causadas pelo papilomavírus
humano. Quanto ao esquema vacinal previsto
no novo calendário de 2017, leia as afirmativas e
marque a correta:
I. Homens e mulheres portadores do vírus HIV,
com idades entre 9 e 26 anos, passam a receber a
vacina HPV.
II. O esquema vacinal contra HPV em pacientes
portadores do vírus HIV consiste em três (3) doses
com intervalo de 0, 3 e 6 meses.
III. A vacina contra HPV passa a atingir o público
adolescente masculino, com idades de 12 a 13
anos.
IV. O esquema vacinal contra HPV para o público
adolescente, tanto feminino quanto masculino,
consiste na aplicação de duas (2) doses com
intervalo de 0 e 6 meses.
a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
b) Somente a afirmativa II é falsa.
c) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
d) Todas as afirmativas são verdadeiras.

03. A Diabetes Mellitus (DM) tipo 2 é uma doença
crônica metabólica em que o organismo produz
insulina normalmente, mas o corpo se torna
resistente à ação do hormônio, fazendo com que
as taxas de açúcar no sangue aumentem. Em
2015, cerca de nove milhões de brasileiros foram
diagnosticados com a doença, segundo dados
da Pesquisa Nacional em Saúde, realizada pelo
Ministério da Saúde em parceria com o IBGE.
Sobre os sintomas clássicos da DM, leia as opções
e marque a resposta correta.
a) Poliúria, polidipsia, polifagia e perda involuntária
de peso.
b) Poliúria, ascite, inapetência e aumento de peso.
c) Oligúria, cefaleia, polidipsia, e aumento de peso.
d) Oligúria, letargia, hipotermia e perda involuntária
de peso.
________________________________________
04. A equipe de saúde desenvolve papel fundamental
no acolhimento à gestante de baixo risco. Quanto
às atribuições do técnico de enfermagem, observe
as afirmativas.
- Solicitar exames complementares de acordo com
o protocolo local de pré-natal. Valor: 4,0.
- Aplicar vacinas antitetânica e contra hepatite B.
Valor: 4,0.
- Fornecer medicação mediante receita, assim como
os medicamentos padronizados para o programa
de pré-natal como sulfato ferroso e ácido fólico.
Valor: 4,0.
- Informar o (a) enfermeiro (a) ou o (a) médico (a) de
sua equipe, caso a gestante apresente algum sinal
de alarme. Valor: 4,0.
Marque a alternativa correta correspondente à
respectiva soma das opções:
a) 4.
b) 8.
c) 12.
d) 16.
________________________________________
05. De acordo com a Portaria nº 204, de 17/02/2016,
a Notificação Compulsória é a comunicação
obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos
médicos, profissionais de saúde ou responsáveis
pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou
privados, sobre a ocorrência de suspeita ou
confirmação de doença, agravo ou evento de saúde
pública, podendo ser imediata ou semanal. Com
relação ao tema, observe as afirmativas.
I. Notificação compulsória imediata (NCI): notificação
compulsória realizada em até 24 (vinte e quatro)
horas, a partir do conhecimento da ocorrência de
doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo
meio de comunicação mais rápido disponível.

1

II. Notificação compulsória semanal (NCS):
notificação compulsória realizada em até 7 (sete)
dias, a partir do conhecimento da ocorrência de
doença ou agravo.
a) As afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa I está correta.
c) Somente a afirmativa II está correta.
d) As afirmativas I e II estão erradas.
________________________________________
06. Para uma resposta eficiente e melhores
taxas de sobrevida nos pacientes com Parada
Cardiorrespiratória (PCR), a American Heart
Association – AHA orienta o uso das cadeias de
sobrevida. Identifique a ordem correta para um
atendimento PCRIH (Intra-Hospitalar):
a) Reconhecimento e acionamento do serviço
médico de emergência; Ressuscitação Cárdio
Pulmonar (RCP) imediata de alta qualidade; Rápida
desfibrilação; Suporte avançado de vida e cuidados
pós-PCR; e, Vigilância e prevenção.
b) Vigilância e prevenção; RCP imediata e de alta
qualidade; Reconhecimento e acionamento do
serviço médico de emergência; Rápida desfibrilação;
e, Suporte avançado de vida e cuidados pós-PCR.
c) Reconhecimento e acionamento do serviço
médico de emergência; RCP imediata de alta
qualidade; Serviços médicos básicos e avançados
de emergência; Rápida desfibrilação; e, Suporte
avançado de vida e cuidados pós-PCR.
d) Vigilância e prevenção; Reconhecimento e
acionamento do serviço médico de emergência; RCP
imediata de alta qualidade; Rápida desfibrilação; e,
Suporte avançado de vida e cuidados pós-PCR.
________________________________________
07. Leia a notícia abaixo:
Rim saudável é removido
“Médicos do Methodist Hospital, em Minnesota, nos
EUA, admitiram que removeram o rim errado de um
paciente que havia entrado no centro cirúrgico por
causa de um tumor maligno. “É um erro trágico da
nossa parte e assumimos nossa responsabilidade
por ele”, disse o Dr. Samuel Carlson, médico chefe
do Park Nicollet Health Services, responsável pela
administração do hospital. A descoberta de que
foi removido o rim errado ocorreu no dia seguinte
quando o patologista examinou o material e não
encontrou qualquer evidência de tumor maligno.”.
(https://www.segurancadopaciente.com.br/noticia/5-casosimpressionantes-de-cirurgias-feitas-do-lado-errado/)

Sobre o protocolo de cirurgia segura e a Lista de
Verificação, leia as afirmativas e marque a resposta
correta:

I. Antes da incisão cirúrgica, cada membro da
equipe deverá se apresentar, especificando apenas
sua função.
II. A Lista de Verificação divide a cirurgia em três
fases – o período antes da indução anestésica, o
período após a indução e antes da incisão cirúrgica,
e o período durante ou imediatamente após a
sutura, mas antes da remoção do paciente da sala
de cirurgia.
III. Antes de sair da sala cirúrgica, a equipe confirmará
a cirurgia realizada, a conclusão da contagem de
compressas, instrumentos e a identificação de
quaisquer amostras cirúrgicas coletadas.
IV. Apenas
uma
pessoa
coordenará
a
implementação da Lista de Verificação durante o
procedimento cirúrgico, podendo ser um membro
da equipe de enfermagem da sala cirúrgica, como
poderá também ser qualquer médico participante
do procedimento cirúrgico.
V. Não se faz necessária, em hipótese alguma, a
confirmação de dados como nome, local da cirurgia
ou procedimento por parte do paciente.
a) Somente as afirmativas I, II, e V estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, II, III, e IV estão
corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV são falsas.
d) Somente as afirmativas I e V são falsas.
________________________________________
08. Sobre a saúde do idoso e a prevenção de
quedas, considere as afirmativas abaixo e analise
as que são fatores de risco para essa população.
I. Calçados inadequados e/ou patologias dos pés.
II. Prateleiras excessivamente baixas ou elevadas.
III. Roupas excessivamente compridas.
IV. Obstáculos no caminho (móveis baixos,
pequenos objetos, fios).
V. Maus-tratos.
a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
09. A obesidade infantil é uma crescente em todo o
mundo. São diversos os fatores que contribuem para
o sobrepeso na infância como hábitos alimentares
e sedentarismo. O profissional de saúde deve estar
preparado para orientar crianças e seus familiares a
adotarem um estilo de vida saudável, a fim de evitar
complicações futuras, como hipertensão arterial
e aterosclerose. Leia as afirmativas a seguir e
marque a resposta que apresentar alvos potenciais
para a prevenção da obesidade na infância e na
adolescência.
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I. O adulto deve ser rígido quanto à ingestão da
quantidade colocada no prato, independente da
criança referir que está saciada.
II. Evitar e limitar o consumo de refrigerantes.
III. Não estabelecer horário para as refeições.
IV. Diminuir a exposição à propaganda de alimentos.
V. Oferecer o alimento num momento de distração
para a criança, como, por exemplo, assistindo à TV.
a) Apenas as afirmativas I, II e III são corretas.
b) Apenas as afirmativas I, III, IV são corretas.
c) Apenas as afirmativas I, III e V são falsas.
d) Apenas as afirmativas II, III, e V são falsas.
________________________________________
10. O aleitamento materno está diretamente
relacionado à prevenção de óbitos por doença
diarreica e por infecções do trato respiratório inferior
em crianças dos 0 aos 12 meses. Os profissionais de
saúde devem promover e orientar a amamentação,
principalmente durante os primeiros seis meses de
vida. Leias as afirmações e indique a alternativa
correta.
I. As bochechas encovadas a cada sucção e
ruídos da língua são sinais indicativos de técnica
inadequada de amamentação.
II. A cabeça e o tronco do bebê alinhados (pescoço
não torcido) e o rosto de frente para a mama, com
o nariz na altura do mamilo são indicativos de um
posicionamento adequado.
a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente a afirmativa II está correta
c) As afirmativas I e II estão erradas.
d) As afirmativas I e II estão corretas.
________________________________________
11. A Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº
15 da ANVISA, de 15 de março de 2012, define,
em seu Artigo 4º, que: Centro de material e
esterilização (CME) é a unidade funcional destinada
ao processamento de produtos para saúde dos
serviços de saúde. Com relação às boas práticas
para o processamento de produtos para saúde
considere as afirmativas e marque a resposta
correta.
I. Produtos para saúde classificados como críticos
devem ser submetidos ao processo de esterilização,
após a limpeza e demais etapas do processo.
II. Produtos para saúde classificados como nãocríticos devem ser submetidos, no mínimo, ao
processo de limpeza.
III. O processamento de produtos deve seguir um
fluxo direcionado sempre da área suja para a área
limpa.
a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
c) Todas as afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão erradas.

12. Paciente dá entrada ao pronto socorro com
ferimento perfurocortante em região dorsal. A
equipe multiprofissional se prontifica em prestar
o atendimento de primeiros socorros e solicita
que você entre em contato com o setor de
imunobiológicos para a realização da profilaxia
antitetânica. Você sabe que nesta situação são
administrados anticorpos prontos, que conferem a
imunidade imediata. A este tipo de imunidade dá-se
o nome de:
a) Imunidade ativa
b) Imunidade passiva
c) Imunidade inespecífica
d) Imunidade específica
________________________________________
13. O medo da dor é o fator principal na escolha de
um parto cesáreo. Para diminuir os índices desse
tipo de intervenção o profissional de saúde deve
fornecer informações claras sobre as vantagens do
parto normal. Sobre as indicações para a cesariana,:
I. Prolapso de cordão.
II. Gestante HIV positivo (dependendo da carga
viral).
III. Psicopatia.
IV. Herpes genital ativo.
V. Morte materna com feto vivo.
a) Apenas as indicações I, II e IV estão corretas.
b) Apenas as indicações I, II, III e IV estão erradas.
c) Apenas as indicações I, II, IV e V estão corretas.
d) Todas as indicações estão corretas.
________________________________________
14. A cateterização venosa profunda por punção
é um procedimento invasivo que consiste na
introdução de um cateter fino, geralmente na veia
jugular interna ou subclávia e na veia femural. O uso
deste tipo de dispositivo tem sido, cada vez mais,
utilizado nos centros de tratamento a pacientes
com insuficiência renal crônica. Com relação aos
cuidados, cabe à enfermagem:
I. Observar a perviabilidade do cateter e se há
sinais que indiquem infecção, como hiperemia local
ou saída de secreção.
II. Observar sinais de deslocamento do cateter
e sua exteriorização não é função da equipe de
enfermagem.
a) As afirmativas I e II estão corretas.
b) As afirmativas I e II estão erradas.
c) Apenas a afirmativa I está correta.
d) Apenas a afirmativa II está correta.
________________________________________
15. Leia o trecho da matéria “Pacientes com
doenças terminais podem recusar tratamento
médico” e marque a resposta correta:
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“O aparelho que garante o oxigênio que dona
Berenice de Andrade respira fica ligado 24 horas por
dia. Viúva e sem parentes próximos, ela registrou
em documento que prefere ser cuidada em casa
e, se piorar, não quer receber tratamentos para
prolongar a vida. “Não quero que fique assim 10
anos dentro de uma UTI”. “Eu quero morrer quando
tiver que morrer”, afirma a psicanalista.”
(http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2012/08/pacientescom-doencas-terminais-podem-recusar-tratamento-medico.
html)

Segundo o Código de Ética de Enfermagem é
proibido:
I. Executar a assistência de Enfermagem sem o
consentimento do cliente ou seu representante
legal, exceto em iminente risco de vida.
II. Executar prescrições terapêuticas quando
contrárias à segurança do cliente.
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.
________________________________________
16. O tumor de colo de útero é a quarta causa de
morte de mulheres por câncer no Brasil e é causado
pela infecção persistente por alguns tipos do
Papilomavírus Humano (HPV). Sobre este assunto,
observe as afirmativas e marque a resposta correta.
I. A infecção pelo vírus HPV sempre apresenta
sinais e sintomas.
II. Em relação à faixa etária, o rastreamento em
mulheres com menos de 25 anos não tem impacto
na redução da incidência ou mortalidade por câncer
do colo do útero.
III. Fatores ligados ao estilo de vida, como o
tabagismo, não é considerado como fator de risco
aumentado para o desenvolvimento do câncer de
colo de útero.
IV. Gestantes têm o mesmo risco que não gestantes
de apresentarem câncer do colo do útero ou suas
lesões precursoras.
a) Aapenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
________________________________________
17. Paciente internado com diagnóstico de fasceíte
necrotizante há dois dias, com prescrição em
prontuário médico de Piperacilina/Tazobactam 4,5g
EV 8/8 horas, sendo a próxima tomada às 16h. Sem
se atentar, você decide fazer seu intervalo neste
período esquecendo-se de realizar a medicação.
No momento de passar o plantão, você se dá conta
do erro, e administra o fármaco com três horas de
atraso. Essa conduta afere o Código de Ética de
Enfermagem com relação a:

a) Negligência.
b) Imprudência.
c) Imperícia.
d) Inabilidade.
________________________________________
18. A função básica do sistema circulatório é levar
material nutritivo e oxigênio às células, mantendo
por meio deste o crescimento, a manutenção e a
vitalidade do organismo. Com relação à divisão do
sistema circulatório, leia as afirmativas e marque a
resposta correta:
I. O sistema está dividido em: sistema sanguíneo,
sistema linfático e órgãos hemopoiéticos.
II. Os órgãos hemopoiéticos são representados
pelos órgãos linfáticos primários.
III. Os componentes do sistema sanguíneo são
os vasos condutores de sangue, o coração e os
pulmões.
IV. Os componentes do sistema linfático são os
vasos condutores da linfa e órgãos linfóides.
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e III estão erradas.
d) Apenas as afirmativas I e IV estão erradas.
________________________________________
19. AMHS, 7 anos, comparece a Unidade Básica
de Saúde, acompanhado do pai, que refere que o
filho vem desenvolvendo pequenas bolhas no corpo
há aproximadamente 3 dias e queixa de prurido.
O diagnóstico médico é de impetigo bolhoso. O
tratamento consiste em aplicações tópicas de
antibióticos e antissepsia com permanganato de
potássio na concentração de 1:40.000 a cada 12
horas. Com relação à antissepsia a ser realizada
com KMnO4 e a orientação a ser repassada para
o familiar, leia as afirmativas e marque a resposta
correta.
I. A prescrição com KMnO4 tem como única
finalidade aliviar os sintomas relativos ao prurido.
II. A prescrição de KMnO4 de 1:40.000 é referente a
1 comprimido de 100mg para diluição em 40 litros
de água.
III. A prescrição de KMnO4 de 1:40.000 é referente
à utilização de apenas 1 litro da diluição final de 40
litros.
a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente a afirmativa II está correta.
c) Somente a afirmativa III está correta.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
20. A técnica de administração de medicamentos
exige conhecimentos complexos para que não haja
erros durante sua execução. Com a finalidade de
prevenir os erros relacionados à preparação e à
administração dos medicamentos, foram criadas
estratégias que auxiliam a equipe de enfermagem
durante o procedimento. Com relação ao tema, leia
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as afirmativas e marque a opção correta.

I. Adotar a dupla checagem do medicamento
na prescrição médica por dois profissionais de
enfermagem antes da administração.
II. Identificar os medicamentos preparados somente
com o nome do paciente, nome do medicamento e
horário da administração.
III. Verificar se todas as informações relacionadas ao
procedimento estão corretas de acordo com os “5
certos” antes de administrar qualquer medicamento
a um paciente.
IV. Buscar informações com outros profissionais
(enfermeiros, médicos, farmacêuticos) e consultar
guias, bulas de medicamento e protocolos
institucionais em caso de dúvida acerca do
nome do medicamento, posologia, indicações,
contraindicações, precauções de uso, preparo e
administração.
V. Levar ao local de administração apenas o que
se designa ao paciente específico, evitando colocar
na bandeja diversos medicamentos para diferentes
pacientes no momento da administração do
medicamento.
a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas.
QUESTÕES 21 A 25 - CONHECIMENTOS GERAIS
21. Leia a seguinte análise a respeito de um
importante aspecto histórico do Brasil e assinale a
alternativa que preenche corretamente a lacuna:
“Com o impeachment de Dilma Rousseff, a
história do Brasil passa a ter quatro presidentes
da República retirados do cargo por decisão do
Congresso Nacional. O caso mais famoso é o de
_____________, que sofreu impeachment em 1992.
Bem menos conhecidas são as duas primeiras
destituições, ocorridas em 1955, quando a Câmara
dos Deputados e o Senado votaram pelo impedimento
dos presidentes Carlos Luz e Café Filho”.
(Senado Notícias, 31/08/2016)

a) Fernando Collor.
b) Getúlio Vargas.
c) Itamar Franco.
d) Luiz Inácio Lula da Silva.
_________________________________________
22. Considere as alternativas a seguir e assinale a
que apresenta um país cujo território NÃO se localiza
no continente americano.
a) Brasil.
b) Canadá.
c) Estados Unidos.
d) Inglaterra.

23. Em relação às ações afirmativas do governo
brasileiro no campo social, considere a definição a
seguir e assinale a alternativa que lhe corresponde.
“Criado e executado pelo Ministério da Educação
desde 2005, é uma iniciativa que oferece bolsas
para estudantes de graduação que ingressarem em
instituições de ensino superior particulares”.
a) Bolsa Família.
b) Programa Universidade para Todos.
c) Empreendedorismo Negro.
d) Programa Bolsa Permanência.
________________________________________
24. Quanto à localização geográfica dos Estados do
Brasil, analise as alternativas a seguir e assinale a
que apresenta afirmação INCORRETA.
a) A Bahia não faz divisa com o Acre.
b) O Paraná se localiza na Região Sul do país.
c) Mato Grosso é o Estado que possui o mais
extenso litoral.
d) O Rio Grande do Sul faz fronteira com Santa
Catarina.
________________________________________
25. O cálculo do Produto Interno Bruto (PIB)
serve para se medir a atividade econômica e o
nível de riqueza de um país ou região. Dentre as
cidades brasileiras listadas a seguir, assinale a que
apresenta o MAIOR PIB.
a) Cuiabá.
b) João Pessoa.
c) Maceió.
d) São Paulo.
QUESTÕES 26 A 35 - LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o poema a seguir e responda as questões
de 26 a 35.
A porta
Vinícius de Moraes

Eu sou feita de madeira
Madeira, matéria morta
Mas não há coisa no mundo
Mais viva do que uma porta.
Eu abro devagarinho
Pra passar o menininho
Eu abro bem com cuidado
Pra passar o namorado
Eu abro bem prazenteira
Pra passar a cozinheira
Eu abro de supetão
Pra passar o capitão.
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Só não abro pra essa gente
Que diz (a mim bem me importa...)
Que se uma pessoa é burra
É burra como uma porta.
Eu sou muito inteligente!
Eu fecho a frente da casa
Fecho a frente do quartel
Fecho tudo nesse mundo
Só vivo aberta no céu!
26. A respeito do termo “menininho”, presente no
texto, é correto afirmar que o grau de sua formação
está no:
a) superlativo.
b) diminutivo.
c) comparativo.
d) aumentativo.
________________________________________
27. Assinale a alternativa que apresenta SOMENTE
substantivos presentes no texto.
a) capitão, casa, porta.
b) abro, cozinheira, prazenteira.
c) inteligente, céu, vivo.
d) fecho, quartel, capitão.
________________________________________
28. Os verbos “sou”, “abro” e “fecho”, presentes no
texto, estão conjugados no tempo:
a) futuro.
b) passado.
c) gerúndio.
d) presente.
________________________________________
29. Ainda a respeito dos mesmos verbos “sou”,
“abro” e “fecho”, presentes no texto, é correto
afirmar que eles estão conjugados de acordo com a
pessoa “eu”. Portanto, estão na:
a) primeira pessoa do plural.
b) terceira pessoa do singular.
c) terceira pessoa do plural.
d) primeira pessoa do singular.
________________________________________
30. Na frase “Eu abro devagarinho”, presente no
poema, o termo “devagarinho” exprime a maneira
como a ação de abrir acontece. Por isso, este termo
é classificado corretamente como:
a) advérbio de modo.
b) adjetivo comparativo.
c) substantivo de circunstância.
d) conjunção de tempo.
________________________________________
31. Assinale a alternativa que apresenta SOMENTE
verbos conjugados no mesmo tempo em que os
verbos “sou”, “há” e “diz” estão.
a) andou, comeu, brincava.
b) fala, corre, andará.
c) manda, liga, conversa.
d) falou, era, direi.

32. Indique a opção que apresenta SOMENTE
palavras que estão flexionadas no mesmo gênero
que os termos “morta” e “viva”.
a) austero, político, mandante.
b) bela, simpática, iluminada.
c) redonda, oval, cansado.
d) sábia, curiosa, conservador.
________________________________________
33. Ao realizar a passagem do singular para o
plural da frase “Eu sou muito inteligente!” temos, de
acordo com a norma padrão:
a) A gente é muito inteligentes!
b) Nós somos muito inteligente!
c) A gente somos muito inteligentes!
d) Nós somos muito inteligentes!
________________________________________
34. Assinale a alternativa que apresenta
antônimos para os termos “viva”, “burra” e “aberta”
respectivamente.
a) amortecida, atenciosa, entreaberta.
b) morta, inteligente, fechada.
c) mortificada, burro, concluída.
d) morrendo, aprendendo, abrindo.
________________________________________
35. Na frase “é burra como uma porta”, que figura
de linguagem está sendo utilizada?
a) antítese.
b) pleonasmo.
c) comparação.
d) catacrese.
QUESTÕES

36

A

40

-

MATEMÁTICA

36. Uma pessoa decide fazer um bolo. Ao pesquisar
a receita na internet, encontra apenas a receita de
um bolo de 3 kg, dos quais 450 g são de farinha,
300 ml de leite, entre outros ingredientes. Se decidir
fazer um terço da receita, quais serão as medidas
de cada uma das quantidades citadas?
a) 1 kg de bolo, 100 g de farinha e 150 ml de leite.
b) 1 kg de bolo, 150 g de farinha e 100 ml de leite.
c) 1,2 kg de bolo, 100 g de farinha e 100 ml de leite.
d) 1,2 kg de bolo, 150 g de farinha e 85 ml de leite.
________________________________________
37. Se, em uma série de números, o quarto número
é 14, o sexto é 20 e o sétimo 23, qual é o quinto
número?
a) 17.
b) 16.
c) 15.
d) 19.
________________________________________
38. Qual o valor da expressão 23 + 32 ?
a) 12.
b) 16.
c) 25.
d) 17.
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39. Qual a área de um terreno retangular, cujas
medidas são como as da figura a seguir?

a) 90 m².
b) 300 m².
c) 450 m².
d) 600 m².
________________________________________
40. Qual a diferença entre o regime de juros simples
e compostos?
a) O regime de juros simples, a cada período
recalcula o valor a ser acrescido, baseado no
montante atual. Já o de juros compostos possui um
valor fixo a ser acrescido, calculado a partir do valor
inicial.
b) O regime de juros simples possui um valor fixo a
ser acrescido, calculado a partir do valor inicial. Já
o de juros compostos, a cada período recalcula o
valor a ser acrescido, baseado no montante atual.
c) O regime de juros simples possui um valor a ser
acrescido fixo, calculado a partir do valor inicial. Já
o de juros compostos, ao invés de acrescentar um
valor ao montante a cada período, retira este valor.
d) Não há diferença entre os dois regimes, são duas
nomenclaturas para uma mesma situação.
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