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provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
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aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões de 
01 a 06.

“- Mas qualquer que seja a profissão da tua escolha, 
o meu desejo é que te faças grande e ilustre, ou 
pelo menos notável, que te levantes acima da 
obscuridade comum. A vida, Janjão, é uma enorme 
loteria; os prêmios são poucos, os malogrados 
inúmeros, e com os suspiros de uma geração é 
que se amassam as esperanças de outra. Isto é a 
vida; não há planger, nem imprecar, mas aceitar as 
coisas integralmente, com seus ônus e percalços, 
glórias e desdouros, e ir por diante.” 

Trecho de A Teoria do Medalhão, de Machado de Assis.

01. Assinale a alternativa que contempla 
corretamente a função das vírgulas que separam o 
termo “Janjão” no texto acima.
a) Trata-se de uso do vocativo, que deve vir separado 
por vírgulas, de acordo com a norma padrão.
b) Não há vírgulas separando o termo “Janjão”, o 
que configura o estilo literário livre do autor.
c) As vírgulas são facultativas no emprego do 
vocativo, ficando a cargo do autor usá-las conforme 
a ênfase pretendida na interpretação do texto.
d) “Janjão” é o sujeito da frase em que está inserido; 
desta forma, o uso de vírgulas separando o termo 
Janjão configura desvio da norma padrão.
______________________________________

02. Sabe-se que os pronomes podem acompanhar 
ou substituir os termos a que se referem. No trecho 
“com os suspiros de uma geração é que se amassam 
as esperanças de outra”, é correto interpretar que o 
termo OUTRA se refere a:
a) geração.
b) esperanças.
c) suspiros.
d) amassam.
________________________________________

03. Em linhas gerais, os advérbios de modo são 
comumente utilizados para qualificar as ações 
que acompanham. No trecho “aceitar as coisas 
integralmente, com seus ônus e percalços, glórias 
e desdouros”, identifique o advérbio presente na 
frase e assinale a alternativa que o apresenta.
a) Ônus.
b) Glórias.
c) Integralmente.
d) Percalços.
________________________________________ 

04. No trecho “Mas qualquer que seja a profissão 
da tua escolha, o meu desejo é que te faças grande 
e ilustre”, o uso dos termos TUA e TE se refere a:

a) primeira pessoa do singular, e representa, no 
texto, o próprio autor.
b) segunda pessoa do singular, e representa, no 
texto, Janjão.
c) terceira pessoa do singular, e representa, no 
texto, o leitor.
d) segunda pessoa do plural, e representa, no texto, 
o pai de Janjão.
________________________________________

05. Assinale a alternativa que apresenta as funções 
sintáticas dos termos “vida” e “Janjão” na seguinte 
frase do texto: “A vida, Janjão, é uma enorme 
loteria”. 
a) Sujeito e vocativo.
b) Aposto e objeto direto.
c) Vocativo e objeto indireto.
d) Sujeito e predicativo do sujeito.
________________________________________

06. Assinale a alternativa que apresenta somente 
adjetivos presentes no texto.
a) Escolha, ilustre, enorme, desejo.
b) Grande, ilustre, notável, enorme.
c) Notável, grande, desejo, ônus.
d) Suspiros, esperanças, grande, pequeno.

QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA 

07.  

A equação de segundo grau acima:
a) possui duas soluções iguais.
b) tem como soluções –3 e 1.
c) tem como soluções 3 e –1.
d) não possui raízes reais.
________________________________________

08. Qual o vigésimo quarto termo da sequência 13, 
17, 21, ...?
a) 93.
b) 97.
c) 101.
d) 105.
________________________________________
09. Qual a área sombreada da figura a seguir? 
Considere 

a) 20 cm².
b) 25 cm².
c) 40 cm².
d) 10 cm².
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10. Em uma sala com 5 homens e 5 mulheres, qual 
a probabilidade mais aproximada de, escolhendo-
se 2 pessoas ao acaso para montar uma comissão, 
ambas serem mulheres?
a) 22%.
b) 20%.
c) 25%.
d) 18%.

QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Na República do Brasil, um dos principais órgãos 
do Poder Judiciário é aquele cuja incumbência 
maior é a guarda da Constituição Federal. Assinale 
a alternativa que indica o nome desse órgão.
a) Comissão Parlamentar de Inquérito
b) Senado Federal
c) Ministério Público
d) Supremo Tribunal Federal
________________________________________

12. “O território brasileiro é comumente organizado 
em cinco regiões geográficas: Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste e Sul”. Assinale a alternativa 
que apresenta, respectivamente, um Estado de 
cada uma dessas regiões.
a) Amazonas, Bahia, Goiás, Rio de Janeiro e 
Paraná.
b) Goiás, Piauí, Rio de Janeiro, Bahia e Minas 
Gerais.
c) Pernambuco, Pará, Minas Gerais, Paraná e Piauí.
d) Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Bahia e 
Goiás.
________________________________________

13. Leia a seguinte notícia jornalística e assinale 
a alternativa que indica o nome da cidade que 
preenche corretamente a lacuna.

“O número de mortos no incêndio na Grenfell 
Tower subiu para 79 nesta segunda-feira. Neste 
balanço, a polícia também inclui pessoas que 
estão ‘presumidamente mortas’, ou seja, que estão 
desaparecidas, mas sem esperança de serem 
reencontradas com vida. Esse incêndio foi um dos 
maiores já registrados em ________. Testemunhas 
relataram que crianças foram jogadas das janelas 
e várias pessoas se atiraram do edifício, em uma 
tentativa desesperada de fugir das chamas”. 

(Portal de Notícias G1, 19/06/2017, com adaptações).

a) Lisboa.
b) Nova Iorque.
c) Londres.
d) Paris.

14. As origens históricas da democracia remontam 
à Grécia Antiga, particularmente à cidade de 
Atenas. Analise os itens a seguir e assinale aquele 
que NÃO corresponde ao atual modelo de governo 
democrático.
a) Eleições periódicas.
b) Liberdade de expressão.
c) Partido único.
d) Soberania popular.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 

15. Assinale a Lei responsável por dispor sobre a 
regulamentação do exercício de enfermagem e dar 
outras providências:
a) Lei nº 2.488 de 21 de outubro de 2011.
b) Lei nº 7.498 de 25 de junho de 1986.
c) Lei nº 11.350 de 5 de outubro 2006.
d) Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990.
________________________________________

16. Baseado no Código Brasileiro de ética de 
Enfermagem, assinale a alternativa INCORRETA. 
a) O profissional de enfermagem atua na promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, 
com autonomia e em consonância com os preceitos 
éticos e legais.
b) A enfermagem é uma profissão comprometida 
com a saúde e a qualidade de vida da
pessoa, família e coletividade.
c) O profissional de enfermagem respeita a vida, a 
dignidade e os direitos humanos, em
todas as suas dimensões.
d) Para exercer a Enfermagem com honra e 
dignidade, o enfermeiro necessita ter boas 
condições de trabalho e ser remunerado de forma 
justa.
________________________________________

17. De acordo com o código de ética do profissional 
de enfermagem relacione a primeira coluna com a 
segunda, e assinale a alternativa com a sequência 
correta.

I) DIREITOS
II) DEVERES
III) PROIBIÇÕES

1. (  ) Posicionar-se contra falta cometida durante 
o exercício profissional seja por imperícia, 
imprudência ou negligência.
2. ( ) Disponibilizar seus serviços profissionais à 
comunidade em casos de emergência,
epidemia e catástrofe, sem pleitear vantagens 
pessoais.
3. ( ) Prestar serviços que por sua natureza 
competem a outro profissional, exceto em caso de 
emergência.
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4. ( ) Recusar-se a executar prescrição 
medicamentosa e terapêutica, onde não conste a
assinatura e o número de registro do profissional, 
exceto em situações de urgência e emergência.
5. (   ) Associar-se, exercer cargos e participar de 
entidades de classe e órgãos de fiscalização do 
exercício profissional.

a) 1 - I; 2 - I; 3 – III; 4 – II; 5 – II.
b) 1 - II; 2 – II; 3 – III, 4 – I; 5 – I.
c) 1 - I; 2 - II; 3 – II; 4 – III; 5 – I.
d) 1 - III; 2 – I; 3 – II; 4 – I; 5 – II.
________________________________________

18. O Processo de Enfermagem deve ser realizado, 
de modo deliberado e sistemático, em todos os 
ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o 
cuidado profissional de Enfermagem.
Seguindo o contexto, correlacione a primeira coluna 
com a segunda e assinale a alternativa que traz a 
sequência correta.

I – Coleta de Enfermagem
II – Diagnóstico de Enfermagem
III – Planejamento de Enfermagem
IV – Avaliação de Enfermagem

1. (   ) Processo de interpretação e agrupamento 
dos dados coletados na primeira etapa, que culmina 
com a tomada de decisão sobre os conceitos 
diagnósticos de enfermagem que representam, 
com mais exatidão, as respostas da pessoa, família 
ou coletividade humana em um dado momento do 
processo saúde e doença; e que constituem a base 
para a seleção das ações ou intervenções com as 
quais se objetiva alcançar os resultados esperados.
2. (  ) Determinação dos resultados que se 
espera alcançar; e das ações ou intervenções de 
enfermagem que serão realizadas face às respostas 
da pessoa, família ou coletividade humana em um 
dado momento do processo saúde e doença.
3. (   ) Processo deliberado, sistemático e contínuo, 
realizado com o auxílio de métodos e técnicas 
variadas, que tem por finalidade a obtenção de 
informações sobre a pessoa, família ou coletividade 
humana e sobre suas respostas em um dado 
momento do processo saúde e doença.
4. (  ) Processo deliberado, sistemático e contínuo 
de verificação de mudanças nas respostas da 
pessoa, família ou coletividade humana em um 
dado momento do processo saúde doença, 
para determinar se as ações ou intervenções de 
enfermagem alcançaram o resultado esperado; 
e de verificação da necessidade de mudanças 
ou adaptações nas etapas do Processo de 
Enfermagem.

a) 1 - II; 2 – III; 3 – I; 4 – IV.
b) 1 - III; 2 – II; 3 – IV; 4 – I.
c) 1 - I; 2 – II; 3 – IV; 4 – III.
d) 1 - III; 2 – IV; 3 – I; 4 – II.
________________________________________

19. “Nascida a 12 de maio de 1820, era filha de 
ingleses e possuía inteligência incomum, tenacidade 
de propósitos, determinação e perseverança. No 
desejo de realizar-se como enfermeira, passa 
o inverno de 1844 em Roma, estudando as 
atividades das Irmandades Católicas. Precursora 
da Enfermagem, tem o dia de seu nascimento como 
marco para a comemoração do Dia Internacional da 
Enfermagem”.
A quem o texto se refere?
a) Anna Justina Ferreira Nery
b) Olga Verderese
c) Florence Nightingale
d) Madre Marie Domineuc
________________________________________

20. A enfermagem é a ciência e a arte de assistir 
o ser humano em suas necessidades básicas 
e torná-lo independente destas necessidades 
quando for possível através do auto cuidado. Uma 
das atribuições do profissional de enfermagem são 
as Anotações de Enfermagem, realizadas durante 
a internação de um paciente, acompanhamento 
domiciliar, entre outros. 
Analise as afirmativas abaixo:

I - Contribuir com informações para o diagnóstico 
médico e de enfermagem
II - Servir de elementos para pesquisa
III - Servir para avaliação dos cuidados de 
enfermagem prestados (quanto a qualidade e 
continuidade)
IV - Fornecer elementos para auditoria de 
enfermagem
V - Servir como fonte para a aprendizagem

a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
b) Apenas a afirmativa II está incorreta.
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas alternativas estão corretas.
________________________________________

21. A.L.P, 57 anos, internado há 4 dias na unidade 
de internação em que você trabalha. A esse 
paciente foi prescrito uma solução glicofisiológica, 
tendo disponível somente a solução glicosada 500 
ml a 5% ou o soro fisiológico 500 ml a 0,9% e NaCl 
10 ml a 20%. Obs: A solução glicofisiologica é de 
0,9% de Cloreto de sódio (NaCl) e 5% de glicose.
Como você deverá proceder para obter a solução 
glicofisiológica a partir da solução disponível?
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I - O frasco de 500 ml de soro fisiológico a 0,9%, 
contém 4,5 gr de NaCl
II - Na ampola de 10 ml de NaCl a 20% há 2 gr de 
Cloreto de Sódio
III – Você deve verificar quantidade de ml de cloreto 
de sódio a 20%, necessária para obter os 4,5 gr a 
serem colocados no frasco de S.G. 500 ml a 5%
IV - É necessário acrescentar 22,5 ml de NaCl a 
20% no frasco de soro glicosado de 500 ml a 5%, 
para se obter a solução glicofisiológica.
V - Antes de acrescentar o NaCl, deverá ser retirado 
28 ml do S.G.

Analise as afirmativas acima:
a) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas.
b) Apenas as alternativas I, III, e V estão corretas.
c) Todas alternativas estão corretas.
d) Apenas a alternativa V está incorreta.
________________________________________
22. Sabemos que o ambiente de trabalho e 
as condições de trabalho estão intimamente 
relacionadas com a qualidade do atendimento do 
profissional de saúde e sua qualidade de vida.
Assinale a alternativa que descreve corretamente 
sobre a Síndrome de Burnout. Esta Síndrome 
tem significativos índices de acometimentos em 
profissionais da enfermagem. Assinale a alternativa 
correta.
a) É uma síndrome psicológica que se desenvolve 
devido à presença crônica de estresse relacionado 
ao trabalho. É composta de três vertentes: a 
exaustão emocional, despersonalização e a 
diminuição de realização profissional.
b) É uma doença psicológica que gera tristeza 
profunda desproporcional à importância do fator 
que causou a doença e persiste além de um período 
de tempo justificável, que normalmente ultrapassa 
2 semanas. Além disso, também surgem outros 
sintomas como diminuição da atenção e dificuldade 
em dormir, por exemplo.
c) Esta Síndrome apresenta sintomas como 
sensação de tristeza profunda e crises de choro, 
pessimismo, perda de interesse por atividades 
que antes davam prazer, manifestando perda de 
energia, desânimo dentro e fora do trabalho.
d) Esta Síndrome é caracterizada por um desconforto 
emocional excessivo, uma ansiedade, um medo 
ou preocupação em relação a situações sociais. A 
pessoa fica excepcionalmente preocupada com a 
interação social, avaliação de si mesmo por outras 
pessoas e consequentemente o indivíduo se isola 
da sociedade.
________________________________________

23. De acordo com o Protocolo atualizado do 
Suporte Básico de Vida, ao socorrer uma vítima que 
encontra-se em PCR (parada cardiorrespiratória) 
é necessário iniciar as manobras de RCP 
(ressuscitação cardiopulmonar) visando à 

manutenção de seus sinais vitais e à preservação 
da vida até o devido encaminhamento a uma 
unidade especializada.
Assinale a alternativa que traz a sequência correta.
a) É necessário realizar 30 compressões torácicas 
para 3 insuflações com aporte de O2.
b) É necessário realizar 20 compressões torácicas 
para 2 insuflações com aporte de O2.
c) É necessário realizar 30 compressões torácicas 
para 2 insuflações com aporte de O2.
d) É necessário realizar 20 compressões torácicas 
para 3 insuflações com aporte de O2.
________________________________________

24. Correlacione as colunas abaixo de acordo com a 
terminologia e seu significado, assinale a alternativa 
que traz a sequência correta.

(A) Paralisia
(B) Afasia 
(C) Equimose 
(D) Afagia 
(E) Eritema 
(F) Parestesia  

I - ( ) Sensação de queimação ou formigamento, 
diminuição da sensibilidade por modificação na 
percepção objetiva.
II - (  ) Vermelhidão patológica da pele, devido à 
congestão de capilares.
III - (  ) Impossibilidade de deglutir.
IV - (  ) Incapacidade de se expressar por palavras, 
podendo ser sensorial ou motora.
V - (  ) Diminuição ou abolição da motricidade em 
uma ou várias partes do corpo, devido a lesões 
nervosas, motoras ou musculares, com perda ou 
não de sensibilidade.
VI - (  ) Extravasamento do sangue no tecido 
subcutâneo.

a) I - F; II – E; III – D; IV – B; V – A; VI – C.
b) I - A; II – C; III – B; IV – D; V – F; VI – E.
c) I - A; II – E; III – D; IV – F; V – B; VI – C.
d) I - F; II – C; III – B; IV – D; V – A; VI – E.
________________________________________

25. A resolução RDC nº 15 de 2012 dispõe sobre 
requisitos de boas práticas para o processamento 
de produtos para saúde e dá outras providências. 
A seguir, todos os termos e suas definições estão 
corretas, EXCETO:
a) desinfecção de nível intermediário: processo 
físico ou químico que destrói microrganismos 
patogênicos na forma vegetativa, micobactérias, 
a maioria dos vírus e dos fungos, de objetos 
inanimados e superfícies.
b) limpeza: remoção de sujidades orgânicas 
e inorgânicas, redução da carga microbiana 
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presente nos produtos para saúde, utilizando água, 
detergentes, produtos e acessórios de limpeza, por 
meio de ação mecânica, atuando em superfícies 
internas (lúmen) e externas, de forma a tornar o 
produto seguro para manuseio e preparado para 
desinfecção ou esterilização.
c) esterilização é o processo empregado para 
diminuir os microorganismos existentes nas formas 
vegetativas e esporuladas das substâncias ou 
materiais.
d) pré-limpeza: remoção da sujidade visível presente 
nos produtos para saúde.
________________________________________

26. O processamento dos materias e produtos para 
a saúde devem ser realizados pelo CME do hospital 
ou empresas específicas para esse fim. A seleção, 
controle e preparos dos materiais de produtos para 
saúde devem seguir alguns critérios de acordo com 
as exigências da Anvisa. Assinale a alternativa que 
traz a definição correta.
a) Produtos para saúde utilizados na assistência 
ventilatória e inaloterapia devem ser submetidos, 
no mínimo, ao processo de desinfecção de alto 
nível, após a limpeza.
b) Produtos para saúde classificados como críticos 
devem ser submetidos ao processo de esterilização, 
após a limpeza e demais etapas do processo.
c) Produtos para saúde classificados como 
semicríticos devem ser submetidos, no mínimo, ao 
processo de limpeza.
d) Produtos para saúde classificados como não-
críticos não poderão ser submetidos à desinfecção 
por métodos de imersão química líquida com a 
utilização de saneantes à base de aldeídos.
________________________________________
27. O centro cirúrgico é um setor localizado na 
instituição hospitalar composta por várias áreas 
interligadas entre si, proporcionando ótimas 
condições para a realização do ato cirúrgico seguro.
A instrumentação cirúrgica é uma das áreas 
mais importantes para o sucesso da cirurgia.
A seguir relacione as colunas de acordo com a correta 
definição de uso de cada instrumento cirúrgico. 
Assinale a alternativa que traz a sequência correta.

(I) Tesoura
(II)  Pinça dente de rato
(III) Pinça Kelly
(IV) Pinça de Adson 

1. (   ) É utilizada para hemostasia, para 
pinçamento de material cirúrgico bem como 
pinçamento de vasos e tecidos pouco grosseiros.
2. (    ) É utilizada na preensão de tecidos mais 
grosseiros, como plano muscular e aponeurose.
3. (  ) Tem a função principal de efetuar a 
secção ou a divulsão de tecidos orgânicos, 
além de seccionar materiais cirúrgicos.

4. (   ) Possui anatomia mais estreita, é utilizada 
em cirurgias mais delicadas como as pediátricas.

a) 1 - II; 2 – IV; 3 – III; 4 – I.
b) 1 - IV; 2 – III; 3 – I; 4 – II.
c) 1 - III; 2 – IV; 3 – II; 4 – I.
d) 1 - III; 2 – II; 3 – I; 4 – IV.
________________________________________

28. “De acordo com o Manual Técnico de Pré-
Natal e Puerpério, a equipe de enfermagem deve 
seguir os procedimentos técnicos para um bom 
atendimento de Pré-Natal”.
Assinale a alternativa INCORRETA, no que diz 
respeito aos procedimentos técnicos que essa 
equipe de saúde deve seguir.
a) Orientações quanto ao preparo das mamas da 
gestante.
b) Acompanhamento do ciclo menstrual.
c) Avaliação do estado nutricional (EN) e do ganho 
de peso gestacional.
d) Receber o calendário de vacinas e suas 
orientações.
________________________________________

29. “As Infecções Relacionadas à Assistência à 
Saúde (IRAS) são possíveis de serem prevenidas 
e sua ocorrênciaa pode ser reduzida de forma 
significativa para salvar vidas. Portanto, prevenir 
e controlar IRAS é uma questão de segurança do 
paciente e de melhoria da qualidade da assistência 
prestada ao paciente”.
Com base no texto acima, assinale a alternativa 
INCORRETA.
a) Todos os profissionais de saúde devem estar 
vacinados contra a hepatite B e o tétano. Estas 
vacinas estão disponíveis na rede pública municipal.
b) Protetor respiratório (respiradores) é usado para 
proteger as vias respiratórias contra poeiras tóxicas 
e vapores orgânicos ou químicos. É indicado para 
entrar em quarto de isolamento de pacientes com 
tuberculose pulmonar, sarampo ou varicela, é de 
uso individual, intransferível e reutilizável de acordo 
com a vida útil de cada situação.
c) As luvas entram como um equipamento de 
proteção coletivo, pois devem ser utilizados por 
todos os profissionais da saúde. Elas devem ser 
usadas em procedimentos que envolvam sangue, 
fluidos corporais, secreções, excreções (exceto 
suor), membranas mucosas, pele não íntegra e 
durante a manipulação de artigos contaminados.
d) A lavagem das mãos entra como uma precaução 
padrão, é a principal medida de bloqueio da 
transmissão de germes, devemos lavar as mãos 
sempre, antes de iniciarmos uma atividade e logo 
após seu término, a lavagem deve ser feita com 
água e sabão, as unhas devem estar curtas e sem 
a presença de anéis.
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30. O Leite materno consiste no leite produzido pela 
mulher e é utilizado para alimentar seu bebê por meio 
do aleitamento, é o alimento mais completo e mais 
importante para o recém-nascido.
Abaixo existem duas colunas. Relacione corretamente 
o termo com sua definição e assinale a alternativa que 
traz a sequência correta
.
( A ) Aleitamento Materno 
( B ) Aleitamento Materno Exclusivo
( C ) Aleitamento Materno Predominante
( D ) Aleitamento Materno complementado
( E ) Aleitamento Materno Misto ou Parcial

1. (   ) Quando a criança recebe, além do leite 
materno, qualquer alimento sólido ou semi-sólido sem 
a finalidade de substituí-lo.
2. (  ) Quando a criança recebe leite materno (direto da 
mama ou ordenhado), independentemente de receber 
ou não outros alimentos.
3. (   ) Quando a criança recebe somente leite materno, 
direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de 
outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com 
exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, 
sais de reidratação oral, suplementos minerais ou 
medicamentos.
4. (   ) Quando a criança recebe, além do leite materno, 
água ou bebidas à base de água (água adocicada, 
chás, infusões), sucos de frutas e fluidos rituais.
5. (   ) Quando a criança recebe leite materno e outros 
tipos de leite.

a) 1 - E; 2 – D; 3 – C; 4 – A; 5 – B.
b) 1 - D; 2 – A; 3 – B; 4 – C; 5 – E.
c) 1 - E; 2 – C; 3 – B; 4 – A; 5 – D.
d) 1 - D; 2 – B; 3 – A; 4 – E; 5 – C.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17hrs do dia 17/07/2017.


