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AS QUESTÕES DE 01 A 40 REFEREM-SE
À LÍNGUA PORTUGUESA
A criança sadia
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O interesse da sociedade pelas crianças nem
sempre esteve presente. Até o século XVII, a criança era
vista como estorvo, desgraça, um fardo insuportável para
a família. Os cuidados dispensados ao bebê não eram
uma tarefa agradável aos pais. No final do século XVII,
no entanto, algumas publicações motivaram novos
sentimentos dos pais em relação à criança. Dentre elas, o
Emilie, de Rousseau (1762), trazia inúmeras
recomendações às mães para que cuidassem
pessoalmente dos filhos.
O índice de mortalidade infantil era elevado,
especialmente entre as crianças que eram afastadas de
seus pais e cuidadas por amas de leite. Outras causas de
mortalidade eram a precariedade das condições de
higiene e a ausência de especialidade médica
direcionada à criança, surgida no século XIX.
Portanto, a mudança de atitude em relação à
criança vem acontecendo ao longo de séculos e sofreu
grande influência dos momentos históricos — sociais,
econômicos, políticos — e contou com grande
participação de filósofos e teólogos.
(Ensinando a cuidar da criança. Nébia Maria A. de
Figueiredo.

As questões de 01 a 04 referem-se ao texto anterior.

03 – Das ideias contidas no primeiro parágrafo, deduz-se que
a)

os filhos sempre ocuparam um papel privilegiado na
sociedade.
b) os bebês eram, na família, sinônimos de graça, pois eram o
centro das atenções.
c) o estigma que havia em relação às crianças foi sendo
desfeito com o passar do tempo.
d) os sentimentos paternos não passaram por uma
transformação, e cuidar de filhos continua sendo uma tarefa
desagradável.

04 – Leia:
Os cuidados dispensados ao bebê não eram uma tarefa
agradável aos pais.
O sentido desse período pode assim ser traduzido:
a)

Para os pais era uma tarefa desagradável se verem
desobrigados de cuidar de seu bebê.
b) Aos pais não era agradável a tarefa de ter de conferir
cuidados a seu bebê.
c) Os cuidados dispensáveis com o bebê geravam tarefas que
eram desagradáveis.
d) O bebê cujos cuidados eram prescindíveis gerava tarefa e
desagrado aos pais.

05 – Ao se substituírem os termos em destaque pelos pronomes
oblíquos correspondentes, admite-se a ênclise somente em:
a) Pouco tempo depois, entendemos a gravidade do problema.
b) Como julgariam a proposta se nem mesmo a conheciam?
c) Todos os membros da banca entregaram as questões no
prazo estipulado.
d) Quando encontraram os inimigos, os soldados puseram em
prática o seu plano de guerra.

06 – Leia:
01 – A partir do texto, é permitido concluir-se que, no final do
século XVII,
a)

havia uma relação estreita entre mortalidade infantil e
distância da família.
b) a falta de higiene não afetava a qualidade de vida das
crianças.
c) os pais dispensavam o acompanhamento de um pediatra.
d) se suspeitava da qualidade do leite fornecido pelas amas.

02 – Assinale a alternativa que não pode ser apontada, segundo o
texto, como causa do alto índice de mortalidade infantil no
passado.
a)

As crianças eram afastadas de seus pais e cuidadas por amas
de leite.
b) A criança era vista como um estorvo e as condições de
higiene eram precárias.
c) Os cuidados dispensados ao bebê não eram uma tarefa fácil aos
pais e não havia especialidade médica direcionada à criança.
d) O excesso de zelo dos pais para com os filhos impedia-os de
desenvolver resistência contra as doenças da época.

As autoridades e os repórteres que se amontoavam no
palanque não se entendiam. Na verdade, pouco se importavam
com as pessoas ali presentes.
Os sujeitos das formas verbais destacadas no texto acima
classificam-se, respectivamente, como:
a)
b)
c)
d)

simples – composto – oculto
oculto – composto – simples
composto – oculto – indeterminado
indeterminado – simples – composto

07 – Em qual alternativa a oração em destaque classifica-se
como subordinada substantiva objetiva direta?
a)

Só importa uma coisa: que o mosquito da dengue seja
exterminado. É importante que a sociedade se conscientize
de que a água parada é um perigo.
b) Toda a população quer que o mosquito da dengue seja
exterminado. É fundamental que todos saibam que locais
com água parada são muito perigosos.
c) Todos devem ter a conscientização de que a dengue é um
perigo para a sociedade. Nosso desejo é que sociedade e
autoridades façam o que precisa ser feito para
exterminarmos o mosquito.
d) É importante que a dengue seja combatida. Não podemos
admitir que um mosquito cause tantos prejuízos à
população. Devemos nos conscientizar de que todos nós
temos que fazer a nossa parte nessa luta.
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08 – Quanto ao tipo de predicado, coloque (1) Verbal, (2) Nominal, 14 – Em qual alternativa o termo destacado exerce a função de
(3) Verbo-Nominal e, em seguida, assinale a sequência correta.
adjunto adverbial?

(
(
(
(

)
)
)
)

a)
b)
c)
d)

Diante de tanta injustiça, o povo fica calado.
Nunca os encontrei tão desanimados com as tarefas.
Os manifestantes permaneceram estáticos em frente ao prédio.
Perante aquela enorme desgraça, lanço meu grito de socorro.
2
1
2
1

–1
–3
–3
–2

–3
–2
–2
–3

–1
–2
–1
–3

a)
b)
c)
d)

A poesia dele parecia um manjar dos deuses.
Aquela infeliz criatura precisava de sincero apoio.
A felicidade se resume em ouvir o chiado das caatingas.
Os personagens dos livros românticos morriam de amor.

15 – Coloque C (certo) ou E (errado) para a função sintática dos
termos destacados e, a seguir, assinale a alternativa com a
sequência correta.

Com relação à acentuação das palavras em negrito, estão corretas

( ) Por ocasião da formatura, escolheram-me para orador da
turma. (objeto indireto)
( ) A dedicação a ela foi o único mérito em sua vida. (objeto
indireto)
( ) Ninguém nos viu desfilando neste carnaval. (objeto direto)
( ) Com certeza não me pertencem os sonhos alheios. (objeto
indireto)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

09 – Leia:
I - Os bandidos fizeram doze reféns.
II - Chequei todos os tréns de pouso.
III - Guardava-se soja nos armazéns.
I, II e III.
apenas I e III.
apenas II e III.
apenas I e II.

10 – Em qual alternativa o substantivo coletivo não foi
empregado corretamente?
a)
b)
c)
d)

Retire uma cabeça de alho daquela réstia.
Uma nuvem de gafanhotos destruiu a plantação.
O arquipélago é formado por dez pequenas ilhas.
Um dos lobos que pertencia àquela manada perdeu-se do grupo.

11 – Observe:
O prefeito recompensou os funcionários com uma
gratificação no final do ano.
Em qual das alternativas a voz passiva mantém o mesmo
sentido da oração acima?
a)

No final do ano, os funcionários foram recompensados pelo
prefeito com uma gratificação.
b) Os funcionários recompensaram o prefeito com uma
gratificação no final do ano.
c) O prefeito foi recompensado pelos funcionários com uma
gratificação no final do ano.
d) No final do ano, recompensou-se o prefeito com uma gratificação.

12 – Assinale a alternativa na qual o grupo em negrito atua
como conjunção subordinativa.
a)
b)
c)
d)

Eu me referi à medida que contemplaria a maioria.
O sol ardia mais manso à medida que a tarde se esvaía.
Os moradores deram crédito à medida que cortou a água.
À medida que una os dois povos é o que todos visam hoje.

C–C–E–E
E–C–E–C
E–E–C–C
C–E–C–E

16 – Assinale a alternativa em que a retirada das vírgulas resulta
numa frase de sentido incompatível com a realidade.
a)
b)
c)
d)

A gasolina, que foi usada para acender a fogueira, acabou.
A gasolina, que é um líquido inflamável, não é nada barata.
A gasolina, com a qual abasteci meu carro, não estava boa.
A gasolina, que é vendida nos postos, passou por controle de
qualidade.

17 – Em qual alternativa o par de advérbios em destaque não
indica a mesma circunstância?
a) Como bem e não durmo mal.
b) Em verdade, pouco apareço e menos falo.
c) Enfim, agora, como outrora, há aqui o mesmo contraste da
vida anterior.
d) Às vezes, cantarolava, sem abrir a boca, algum trecho ainda
mais idoso que ele.

18 – Marque a alternativa em que o termo em destaque não tem
a mesma classificação sintática do termo destacado em Marcela
amou-me durante quinze meses e onze contos de réis.
a)
b)
c)
d)

“Há muito o meu coração está seco”
“No espelho do córrego, bailam borboletas bêbadas de sol.”
“O circo era um balão aceso, com música e pastéis na entrada.”
“Minha dor é inútil
Como uma gaiola numa terra onde não há pássaros.”

13 – Considerando-se a relação de sentido estabelecida entre as 19 – Em qual alternativa a regência dos verbos destacados não
orações do período composto por coordenação, em qual
alternativa não se pode utilizar a conjunção pois?
a) Invadiram meu quarto, pois as minhas roupas desapareceram.
b) Não conte seus segredos para essa mulher, pois ela não é
uma pessoa confiável.
c) A festa foi planejada durante seis meses; não haverá, pois,
surpresas desagradáveis.
d) A festa foi planejada durante seis meses, pois não haverá
surpresas desagradáveis.

segue a norma culta?
a)

Cuidado com a fumaça! Quem fica perto de fumante é
obrigado a aspirá-la.
b) Quando estávamos no estádio, chamei-o em voz alta, mas
ele não olhou para trás.
c) Considere os clientes e sempre lhes informe de que os
preços já não são os mesmos.
d) Infelizmente a atitude vil procede do desejo de vingança que
assola sua alma.
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20 – Observe:
I-

A cessão de terras aos lavradores foi decidida pela
Assembleia Legislativa.
II- Ela não teve tempo de espiar as culpas antes de falecer.
III- Foi multado ao infligir, pela milésima vez, a mesma lei de
trânsito.
IV- A vontade de ascender socialmente o fazia agir sem
escrúpulos.
De acordo com o sentido das palavras nas frases destacadas
acima, estão grafadas corretamente:
a)
b)
c)
d)

I e II
II e III
I e IV
II e IV

25 – Em qual alternativa a ausência da crase pode alterar a
função sintática do adjunto adverbial?
a)
b)
c)
d)

26 – Em qual das alternativas o termo em destaque exerce a
função de predicativo do sujeito?
a)
b)
c)
d)

A vida é o dia de hoje,
A vida é o ai que mal soa,
A vida é sombra que foge,
A vida é nuvem que voa.

Durante a aula, a discussão __________ exigiu a
intervenção do professor.
O termo que completa a frase acima exercendo a função de
complemento nominal é:
do assunto
dos alunos
às pressas
com agressões

a)

É o vento quem chama a chuva, e o mar vai vestindo o seu
cinza.
b) Todos os convidados estavam famintos, e se recusaram a
comer.
c) O pneu estava furado, e o borracheiro ficava a cinco
quilômetros.
d) “Eu nasci há dez mil anos atrás / E não tem nada nesse
mundo que eu não saiba demais.”

23 – Leia:
Observando a oração acima, pode-se afirmar que

28 – Leia:
Ele, sempre que me encontrava, me abordava para saber
notícias dos vizinhos. Eu nunca alimentei suas especulações,
apesar de gostar de ouvir suas maledicências.
As orações subordinadas adverbiais em destaque no texto
classificam-se, respectivamente, como
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Adriano é aposto.
Adriano é vocativo.
Minha filha é vocativo.
Minha filha é aposto.

conformativa, temporal, proporcional.
consecutiva, temporal, conformativa.
proporcional, final, concessiva.
temporal, final, concessiva.

O muro foi o símbolo da separação entre os dois vizinhos.
O muro foi pintado de azul e branco ontem por meu pai.
O muro recebeu uma cerca elétrica em toda sua extensão.
O muro foi muito resistente durante os anos de guerra.

30 – Leia:

24 – Leia:
Quando expressa o amor, mesmo as mais duras palavras de
uma língua apazigua os ânimos.
A análise gramatical do período acima revela que houve desvio
quanto às normas de
concordância nominal.
concordância verbal.
regência nominal.
regência verbal.

ditongo crescente e hiato.
hiato e ditongo crescente.
ditongo decrescente e hiato.
hiato e ditongo decrescente.

29 – Assinale a alternativa na qual o grupo em negrito é
classificado como agente da passiva.

Minha filha, Adriano sempre foi o orgulho dos pais.

a)
b)
c)
d)

Quanto aos encontros vocálicos, os termos acima destacados
apresentam, respectivamente,
a)
b)
c)
d)

22 – Assinale a alternativa na qual a conjunção e possui valor
adversativo.

a)
b)
c)
d)

“Amar é um deserto e seus temores”
“Atravessamos o deserto do Saara...”
“O deserto que atravessei ninguém me viu passar”
“Você me deixa a rua deserta quando atravessa e não olha
pra trás”

27 – Observe:

21 – Leia:

a)
b)
c)
d)

Saiu às escondidas antes do final do jantar.
Saiu às onze horas antes do final do jantar.
Saiu às pressas antes do final do jantar.
Saiu à francesa antes do final do jantar.

No tempo da escravidão, as crianças só eram alimentadas
porque eram vistas como braços para a lavoura. Agora as
classes dominantes se veem livres dessa “incumbência”. Quem
quiser que se vire e sobreviva, sem o angu dos escravos e sem a
educação obrigatória, que é a marca de nobreza de um regime
(Texto adaptado)
democrático moderno.
Qual das expressões foi utilizada como metonímia no texto
acima?
a)
b)
c)
d)
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31 – Assinale a alternativa na qual o pronome oblíquo em
negrito foi empregado corretamente.
a)
b)
c)
d)

Lúcio soube que não o entregariam o livro a tempo.
Lúcio soube que não lhe entregariam o livro a tempo.
Lúcio soube que não entregariam-lo o livro a tempo.
Lúcio soube que não entregariam-no o livro a tempo.

Os alienígenas vêm em missão de paz e trazem presentes.
Mantendo-se o mesmo tempo e modo dos verbos, a transcrição
do período acima para a primeira pessoa do plural resulta em:
Nós, alienígenas,
presentes.
b) Nós, alienígenas,
presentes.
c) Nós, alienígenas,
presentes.
d) Nós, alienígenas,
presentes.

viemos em missão de paz e trazemos
vimos em missão de paz e trazemos
vemos em missão de paz e trouxemos
vimos em missão de paz e trouxemos

33 – Em qual das alternativas não há uma hipérbole?
a)

Sete mil vezes
Eu tornaria a viver assim

Paixão cruel, desenfreada
Te trago mil rosas roubadas

34 – Marque V (verdadeiro) e F (falso) para as afirmações que
completam o enunciado abaixo e, em seguida, selecione a
alternativa correta.
No plural, a palavra sênior (mais antigo, mais velho)
)
)
)
)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

I e II.
I e III.
II e III.
I, II e III.

37 – Em qual das alternativas o adjetivo em negrito é
classificado como composto?
a)
b)
c)
d)

O juiz determinou medidas socializantes ao adolescente.
Deve-se estudar bem a realidade sociocultural do Brasil.
O membro do partido socialista apresentou sua proposta.
O homem não é o único ser sociável a viver nesse planeta.

a) O filme é muito interessante.
b) Este é o livro mais interessante que eu já li.
c) A banca fez considerações interessantíssimas sobre o
trabalho apresentado.
d) A viagem que fiz ano passado para a Europa foi mais
interessante que cansativa.

d) A cada um cabe alegrias
E a tristeza que vier

(
(
(
(

o texto acima apresenta

38 – Assinale a alternativa em que o adjetivo interessante está
no grau superlativo absoluto analítico.

b) Há uma nuvem de lágrimas
Sobre os meus olhos
c)

O rosto do menino resplandeceu. Mas então era isso!?... Dona
Zulu pedindo o Biruta emprestado, precisando do Biruta!...
Abriu a boca para dizer-lhe que sim, que o Biruta estava
limpinho, ficaria contente de emprestá-lo para o menino doente.
Mas sem dar-lhe tempo de responder, a mulher saiu da cozinha.
Das três possibilidades de discurso,
I- Direto
II- Indireto
III- Indireto Livre,

32 – Leia:

a)

36 – Observe:

perde o acento circunflexo.
exibe o acréscimo de es ao final.
tem como tônica a penúltima sílaba, -o-.
mantém a posição da sílaba tônica da forma original.

39 – Leia:
O sol amarelado
Apontou no descampado
E no corre-corre do dia
Nem foi admirado
As palavras em destaque nos versos acima foram formadas,
respectivamente, pelos processos de
a)
b)
c)
d)

F-V-F-V
V-V-V-F
F-V-V-F
F-F-V-F

prefixação, aglutinação e justaposição.
sufixação, derivação parassintética e aglutinação.
derivação parassintética, justaposição e prefixação.
sufixação, derivação parassintética e justaposição.

40 – Leia o trecho a seguir:

35 – Todas as concordâncias nominais estão corretas, exceto:
a) Segundo as estatísticas, elas são bastante inteligentes.
b) Para emagrecer, devemos sempre ingerir menos gordura.
c) É preciso várias medidas de urgência para acabar com a
fome.
d) Envio-lhe anexas a esta receita as fotos que vão enfeitá-la.

A evidência de que a terra era habitada não impediu que os
marujos recém-desembarcados gravassem seus nomes e o de
seus navios nas árvores e nas rochas costeiras e, a seguir,
imprimissem o dia, o mês e o ano de seu desembarque (...)
Passe os verbos em destaque no texto acima para o presente,
observando o modo. Em seguida, assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
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AS QUESTÕES DE 41 A 100 REFEREM-SE
À ESPECIALIDADE DE ENFERMAGEM

41 – Quanto

aos procedimentos de isolamento, marque (V)
para verdadeiro ou (F) para falso e assinale a alternativa correta.
( ) Podem ser implementados para evitar a disseminação da
infecção de um paciente para outro.
( ) Não estão indicados na redução do risco de infecção em
pacientes imunocomprometidos.
( ) Aventais, luvas, óculos e máscaras são equipamentos
utilizados no procedimento.
a)
b)
c)
d)

V–V–V
F–V–V
V–F–V
V–F–F

42 – Quando as bordas da ferida não se unem ou se separam
mesmo depois de parecer estar cicatrizada, ocorre o que
denominamos
a)
b)
c)
d)

deiscência.
laceração.
abrasão.
sutura.

43 – Assinale a alternativa que não indica uma complicação da
quimioterapia.
a)
b)
c)
d)

Interromper a transfusão.
Descartar os frascos de transfusão.
Monitorar os sinais vitais a cada hora.
Iniciar infusão de soro glicosado em uma velocidade para
manutenção da veia permeável.

45 – Considerando a alimentação por sonda nasogástrica,
assinale um cuidado característico desse procedimento.
a)

( ) Avalia a frequência cardíaca, respiração, tônus muscular,
irritabilidade reflexa e cor.
( ) O recém-nascido é avaliado no 5º e no 10º minuto após o
nascimento.
( ) O índice mais alto possível é 5 (cinco), e o mais baixo é 1
(um).
( ) É o método usado para descrever o vigor do recém-nascido.
a)
b)
c)
d)

F–F–V–V
V–V–F–F
F–V–F–V
V–F–F–V

47 – Assinale a alternativa que não completa corretamente a
afirmativa a seguir.
Na avaliação de uma paciente no período pós-parto, a
enfermeira deve verificar, dentre outros, o(a)(s)
a)
b)
c)
d)

apagamento e dilatação da cérvice.
anormalidade dos sinais vitais.
involução uterina.
lóquios.

48 – Quanto às medidas de conforto para as mães que
amamentam, marque (V) para verdadeiro, (F) para falso e
assinale a alternativa correta.
( ) Aplicar algumas gotas do leite de peito nos mamilos para
melhorar as feridas e rachaduras.
( ) Interromper suavemente a sucção para atenuar a hiperestesia
mamária.
( ) Usar sutiãs de sustentação para aumentar o conforto.

náusea
neutropenia
aumento do apetite
perda da permeabilidade venosa

44 – A reação transfusional advém de uma reação antígenoanticorpo importante e pode resultar de uma transfusão única ou
maciça de sangue ou produtos sanguíneos. Assinale uma medida
a ser tomada neste caso.
a)
b)
c)
d)

46 – Quanto ao índice de APGAR, marque (V) para verdadeiro,
(F) para falso e assinale a alternativa correta.

A posição da sonda deve ser verificada antes de administrar
a alimentação.
b) Os alimentos devem ser administrados de maneira rápida,
para evitar distensão súbita do estômago.
c) A seringa deve ser esvaziada por completo para evitar que o
ar penetre na sonda e no estômago do paciente.
d) A sonda não precisa ser lavada, pois não há risco de oclusão
caso a administração de alimentos seja contínua.

a)
b)
c)
d)

V– F–V
V–V–V
F– V– F
F– F– F

49 – Considerando a doença hemolítica do recém-nascido,
também conhecida como eritroblastose fetal, marque (V) para
verdadeiro, (F) para falso e assinale a alternativa correta.
( ) Caracteriza-se por anemia hemolítica e hiperbilirrubinemia.
( ) Resulta da transferência dos antígenos maternos, que
destroem as hemácias fetais.
( ) As formas mais graves da doença estão associadas à
incompatibilidade do grupo ABO.
a)
b)
c)
d)
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50 – Correlacione a coluna da esquerda com a da direita e, a
seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

55 – Considerando as complicações pré-natais, correlacione as
colunas e marque a alternativa correta.

1- Perfusão pulmonar

1- Abortamento

2- Ventilação

3- Difusão
a)
b)
c)
d)

( ) Movimento do gás através de uma
membrana semipermeável a partir
de uma área de maior concentração
para uma de menor concentração.
( ) Sangue fluindo do lado direito do
coração através da circulação
pulmonar e para dentro do lado
esquerdo do coração.
( ) Distribuição de gases para dentro e
para fora das vias aéreas pulmonares.

1, 3, 2
2, 1, 3
3, 1, 2
3, 2, 1

51 – Marque (V) verdadeiro ou (F) falso para as seguintes
afirmações a respeito do sistema nervoso simpático. Depois,
assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta.
(
(
(
(
a)
b)
c)
d)

)
)
)
)

a)
b)
c)
d)

2–1–4–3
3–1–4–2
3–2–4–1
3–4–1–2

a) Caracteriza-se por hipertensão, proteinúria e edema.
b) Aparece no primeiro trimestre gestacional nos casos típicos.
c) Existem duas formas básicas: pré-eclâmpsia (forma
convulsiva) e eclâmpsia (forma não convulsiva).
d) Deve ser orientado o repouso no leito na posição de decúbito
lateral direito para facilitar a diurese.

V–F–F–V
F–V–F–F
V–F–V–V
F–F–V–V

um - três
três - um
dois - um
dois - dois

a) laringe, faringe, traquéia, brônquios e pulmões.
b) laringe, faringe, esôfago, intestino delgado e intestino
grosso.
c) esôfago, estômago, traquéia, intestino delgado e intestino
grosso.
d) faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino
grosso.

54 – Qual o hormônio que reduz significativamente o nível de
glicemia?
cortisol
insulina
gastrina
hormônio antidiurético

4- Incontinência cervical

à hipertensão induzida pela gravidez, assinale a
alternativa correta.

53 – Um dos componentes do sistema digestório é o canal
alimentar, o qual inclui:

a)
b)
c)
d)

3- Hiperêmese gravídica

56 – Quanto

Aumenta a frequência respiratória.
Reduz a freqüência e a contratilidade cardíaca.
Aumenta a secreção da glândula sudorípara.
Aumenta a pressão arterial.

52 – Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas da assertiva a seguir.
“O coração contém quatro câmaras ocas: _____ átrio(s) e
____ ventrículo(s).”
a)
b)
c)
d)

2- Gravidez ectópica

( ) Vômitos perniciosos que podem
causar
desidratação
e
desnutrição.
( ) É a interrupção da gravidez em
qualquer estágio, antes da idade
de viabilidade.
( ) Caracteriza-se pela dilatação
indolor da cérvice no segundo ou
terceiro trimestre.
( ) Gestação extra-uterina que tem
como
causas
principais
obstrução tubária e retardo do
transporte tubário.

57 – Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna
do texto a seguir.
Os dados da avaliação completa da gestante incluem os
resultados de vários exames laboratoriais. O exame ________
descreve triagem para sífilis, que pode causar anomalias
congênitas, caso seja transmitida ao feto.
a) hemograma completo.
b) teste de VDRL.
c) tipo sanguíneo.
d) urinocultura.

58 – Em relação à ocorrência de fraturas, assinale a afirmativa
verdadeira.
a)

Não é necessário encaminhar a vítima ao hospital, após
imobilização com talas de madeira ou papelão duro.
b) Observe a respiração da vítima, mas jamais inicie respiração
boca-a-boca em caso de suspeita de lesão na coluna.
c) Deve-se manter a vítima agasalhada e imóvel, em caso de
suspeita de lesão na coluna.
d) Só é considerado fratura, o osso quebrado que rompe a pele.

59 – A vacina tetravalente previne as seguintes doenças:
a)
b)
c)
d)
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difteria, tétano, coqueluche e meningite
difteria, sarampo, caxumba e meningite
poliomielite, tétano, coqueluche e sarampo
diarréia por Rotavírus, sarampo, caxumba e rubéola
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60 – Qual

o primeiro cuidado a ser adotado com o recém
nascido, logo após o nascimento?

a)
b)
c)
d)

Secar.
Pesar e medir.
Aplicar vitamina K.
Aspirar e assegurar uma via respiratória adequada.

(1) - Vermelhas

61 – Marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso, conforme o que

A

se afirma abaixo sobre imprudência, negligência e imperícia e, a
seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

D
A
L

( ) Imperícia caracteriza-se quando o profissional não está
capacitado a realizar o ato.
( ) Imprudência ocorre ao se executar mal o ato para o qual o
profissional estava capacitado.
( ) Negligência é caracterizada quando o profissional deixa de
dar ao cliente o cuidado e a atenção que o caso exige.
a)
b)
c)
d)

V–F–F
F–V–V
F–F–V
V–F–V

U
N
A

as características dos microorganismos na
produção da doença, marque (V) para verdadeiro, (F) para falso
e, a seguir assinale a alternativa com a seqüência correta.
( ) poder invasor é a capacidade de invadir os tecidos do
organismo do hospedeiro.
( ) infectividade é a capacidade de um agente infeccioso de
causar enfermidade em um organismo.
( ) patogenicidade é a capacidade que certos organismos
apresentam de penetrar, se desenvolver ou se multiplicar no
novo hospedeiro, ocasionando infecção.
V–F–F
V–F–V
V–V–F
F–V–V

para a vacinação.
Desnutrição.
Resfriado sem febre.
Internação hospitalar.
Tratamento com corticóide com esquema imunodepressor.

64 – Correlacione os resíduos de acordo com a sua classificação.
1- Grupo A - potencialmente ( ) resíduos contaminados com
infectantes
radionuclídeos
2- Grupo B – químicos

( ) vacinas de microorganismos
vivos ou atenuados

3- Grupo C - rejeitos
radioativos

( ) agulhas e lâminas de barbear

4- Grupo D - resíduos
comuns

( ) medicamentos antineoplásicos

5- Grupo E - perfurocortantes

( ) bolsas transfundidas vazias

a)
b)
c)
d)

3–1–2–4–5
4–3–5–2–1
3–1–5–2–4
5–2–3–1–4

(3) - Escuras

a)
b)
c)
d)

( ) Coloração do exsudato
produzido por microorganismos.

3–1–2
2–3–1
1–2–3
1–3–2

pressão negativa, remover o material que se coleta na cavidade
pleural, ou reexpandir um pulmão colabado de forma parcial ou
total. Marque a alternativa incorreta quanto aos cuidados a
serem tomados com o dreno.
a)

O paciente em uso de dreno deve ser estimulado a tossir
com frequência e respirar profundamente para ajudar a
drenar o espaço pleural e expandir os pulmões.
b) Deve-se evitar elevar o sistema de drenagem acima do tórax
do paciente.
c) A vedação em selo d`água no sistema de drenagem impede
que o ar e o líquido escapem da cavidade pleural.
d) O curativo dreno torácico deve ser verificado pelo menos a
cada oito horas.

67– Sobre colostomia, marque (V) para verdadeiro, (F) para
falso e assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta.

63 – Assinale a alternativa que apresenta uma contraindicação
a)
b)
c)
d)

(2) - Amarelas

( ) Possui
tecido
de
granulação saudável.
( ) Sinaliza necrose, deve
ser debridada.

66 – A drenagem torácica utiliza a gravidade para restaurar a

62 - Considerando

a)
b)
c)
d)

65 – Considerando a coloração das feridas, correlacione as
colunas e assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta.

( ) O estoma deve ser medido para troca da bolsa de colostomia.
( ) O paciente portador de colostomia deve ser estimulado
quanto ao autocuidado.
( ) O calor do corpo do paciente ajuda a melhorar a aderência e
amacia uma barreira cutânea rígida.
( ) A bolsa deve ser adaptada ao estoma de forma bem apertada,
para evitar vazamento de matéria fecal.
a)
b)
c)
d)

V–V–V–F
F–V–F–V
F–V–F–F
V–F–V–V

68 – Considerando as complicações da terapia intravenosa e
suas respectivas medidas preventivas, correlacione as colunas e
assinale a alternativa com a sequência correta.
1- Flebite
2- Infecção
3- Infiltração
a)
b)
c)
d)

Página 9

2–1–3
1–2–3
3–1–2
2–3–1

( ) Manter sempre a técnica estéril.
( ) Trocar o cateter a cada 72 horas.
( ) Evitar o posicionamento do cateter nas
áreas de articulação.

www.concursosmilitares.com.br

69 – O corpo humano contém quatro tipos básicos de tecidos.
São eles:
a)
b)
c)
d)

muscular, nervoso, conectivo e epitelial.
muscular, adiposo, nervoso e epitelial.
ósseo, endócrino, muscular e nervoso.
nervoso, adiposo, epitelial e ósseo.

70 – Assinale a alternativa que completa
respectivamente as lacunas do texto a seguir.

a)
b)
c)
d)
correta

e

“A pele tem fundamental importância na termorregulação.
Quando ela é exposta ao frio ou se a temperatura corporal interna
cai, os vasos sanguíneos ___________, _____________ o fluxo
sanguíneo e assim _________________ o calor corporal”.
a)
b)
c)
d)

dilatam-se / diminuindo / reduzindo
contraem-se / aumentando / reduzindo
dilatam-se / aumentando / conservando
contraem-se / diminuindo / conservando

cérebro tem os hemisférios direito e esquerdo. Cada
hemisfério é dividido em quatro lobos, que são os seguintes:
occipital, parietal, nasal, frontal.
frontal, digital, temporal, occipital.
temporal, frontal, parietal, occipital.
parietal, occipital, temporal, sagital.

do texto a seguir.
O nó sinoatrial, localizado no átrio direito, é o marcapasso
normal do coração, gerando impulsos entre _______ vezes por
minuto.

hemostasia.
imunodeficiência.
resposta inflamatória.
resposta de anticorpo secundário.

a)

quando e quanto o paciente urinou depois da remoção da
sonda.
b) tolerância do paciente ao procedimento.
c) data e horário da irrigação da sonda.
d) data e horário da remoção da sonda.

monitorização da pressão intracraniana pode provocar
inúmeras complicações, entre elas a descompressão. É um sinal
de descompensação iminente ou evidente:
a)
b)
c)
d)

pressão arterial sistólica decrescente.
respiração regular.
dilatação pupilar.
taquicardia.

oferecer oxigênio.
abrir as vias aéreas.
verificar glicemia horária.
fazer compressões torácicas.

a)
b)
c)
d)

hemoptise.
artéria seccionada.
traumatismo abdominal.
anomalias do ritmo cardíaco.

a) fixar a sonda, deixando-a presa.
b) introduzir a cânula com a cavidade voltada para baixo.
c) quando a extremidade da cânula tocar no palato, efetuar
uma rotação de 180º, ajustando a cavidade para cima.
d) escolher o tamanho da cânula medindo a distância da
comissura labial ao ângulo da mandíbula.

a) recolocar os órgãos na cavidade.
b) proteger os órgãos com compressa estéril embebida em soro
glicosado.
c) proteger os órgãos com compressa estéril embebida em soro
fisiológico.
d) proteger os órgãos com compressa estéril embebida em
bicarbonato de sódio.

81 – A terapia para o infarto agudo do miocárdio tem por
objetivo a proteção do tecido cardíaco. Faz parte deste
tratamento a(o)

74 – Após remover a sonda vesical de demora, devemos
registrar, exceto:

75 – A

a)
b)
c)
d)

80 – No caso de ferimentos no abdome em que ocorra
evisceração, deve-se

20 a 80
30 a 90
40 a 100
60 a 100

73 – Quando um antígeno penetra a pele ou a membrana
mucosa, qual a primeira resposta do sistema imune para
identificar e remover o invasor?
a)
b)
c)
d)

77 – A ressuscitação cardio-pulmonar trata-se de um conjunto
de procedimentos de emergência. Entre eles não está

79 – Quanto à utilização da cânula de Guedel devemos ter o
seguinte cuidado:

72 – Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna

a)
b)
c)
d)

febre.
obesidade.
desnutrição.
hipotensão arterial.

78 – Triagem é o método utilizado para determinar a prioridade
da assistência ao cliente. É classificada em prioridade máxima,
moderada ou mínima. Como prioridade máxima podemos citar:

71 – O

a)
b)
c)
d)

76 – As convulsões são uma das principais emergências
neurológicas observadas em crianças. Entre suas causas mais
comuns, podemos citar a

a)
b)
c)
d)

deambulação.
oxigenoterapia.
aumento da ingesta hídrica.
uso preferêncial da via subcutânea para administração de
medicamentos.

82 – Não se caracteriza como medida para controle da
hemorragia:
a)

colocar compressão sobre o ferimento, pressionando-o com
firmeza.
b) utilizar compressa, gaze, pano ou lenço limpos para
estancar a hemorragia.
c) levantar a região ferida, se o ferimento ocorrer nos braços
ou pernas sem fratura.
d) utilizar torniquete antes de qualquer outro método, para
estancar o sangramento mais rapidamente.
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83 – A Escala de Coma de Glasgow fornece uma maneira fácil 88 – Considerando os distúrbios cardiovasculares, correlacione:
para descrever o estado mental basal de um paciente. Para usar a
escala, o paciente é testado quanto à capacidade de responder à
estimulação
a)
b)
c)
d)

motora, sensorial e sentimental.
verbal, sensorial e sentimental.
sentimental, motora e verbal.
verbal, motora e sensorial.

2- Hipertensão arterial

84 – Considerando os distúrbios musculoesqueléticos pode-se
afirmar que na
a) osteomielite há uma infecção óssea piogênica.
b) osteoporose não há perda de cálcio e sais de fosfato pelos
ossos.
c) escoliose estrutural (postural) não há deformidade dos
corpos vertebrais.
d) artrite reumatóide, não há comprometimento das
articulações periféricas e músculos, tendões, ligamentos e
vasos sanguíneos.

85 – Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas do texto a seguir.
A __________________ é a diminuição do nível de sódio;
pode ocorrer pelo ganho excessivo de água e tem como sinais e
sintomas _____________ e ______________.
a)
b)
c)
d)

1- Doença arterial coronariana

hipercalemia / vômito / edema
hiponatremia / náusea / edema
hipermagnesia / letargia / sonolência
hipocalcemia / letargia / ganho de peso

86– Durante o pós-operatório é importante observar alguns
itens para se evitar possíveis complicações. Sendo assim,
correlacione as colunas e assinale a alternativa que apresenta a
seqüência correta.
( ) Alteração do comportamento a
partir da linha de base.
2- Íleo paralítico
( ) Febre, calafrios, exantema e
prostração.
3- Retenção urinária
( ) Ausência de eliminação de
urina.
4- Psicose pós-operatória ( ) Constipação intensa.

3- Endocardite

a)
b)
c)
d)

( ) É uma infecção comum
em pacientes portadores
de válvulas cardíacas,
prolapso de válvula mitral
e cardiopatia reumática.
( ) Refere-se ao estreitamento ou obstrução da
luz arterial que interfere
com a perfusão cardíaca.
( ) Refere-se a uma elevação
intermitente ou sustentada
na
pressão
arterial
sistólica ou diastólica.

1–3–2
2–1–3
3–2–1
3–1–2

89 – A

hepatite é uma inflamação aguda do fígado, marcada
pela destruição da célula hepática. Assinale o tipo que é
transmitido quase exclusivamente por via fecal-oral.
a)
b)
c)
d)

hepatite A
hepatite B
hepatite C
hepatite D

90 – O tratamento que remove os resíduos tóxicos e outras
impurezas do sangue de um paciente com insuficiência renal
denomina-se
a)
b)
c)
d)

hemotórax.
hemodiálise.
hemocultura.
hemodinâmica.

1- Septicemia

a)
b)
c)
d)

1–4–3–2
2–1–3–4
4–1–2–3
4–1–3–2

87 – Quanto aos distúrbios neurológicos, a interrupção súbita
da circulação em um ou mais vasos sanguíneos que suprem o
cérebro, denomina-se
a)
b)
c)
d)

meningite.
esclerose múltipla.
doença de parkinson.
acidente vascular cerebral.

91 – Sobre os distúrbios do sangue, correlacione:
1- Anemia falciforme
2- Trombocitopenia

a)
b)
c)
d)
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2–1–1–2
1–1–2–2
2–2–1–1
1–2–2–1

( ) Apresenta eritrócitos em forma
de foice.
( ) É caracterizada pela deficiência
no
número
de
plaquetas
circulantes.
( ) Tem como sinais e sintomas
sangramento
anormal,
indisposição e fadiga.
( ) Tem como sinais e sintomas
ossos doloridos, úlceras de perna,
icterícia, palidez e fadiga crônica.

www.concursosmilitares.com.br

92 – Vários estados do Brasil têm sido acometidos por
enchentes devastadoras na atualidade. Assinale a alternativa que
não apresenta uma doença causada pelas enchentes.

99 – A criança,

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

HIV.
Cólera.
Leptospirose.
Doenças diarréicas.

93 – Assinale um sinal/sintoma que não se refere ao quadro
clínico de dengue.
a)
b)
c)
d)

Febre.
Icterícia.
Vômitos.
Exantemas.

94 – Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas da assertiva a seguir
O atendimento integral previsto pelo SUS engloba ações de
__________ e __________ da doença.
a)
b)
c)
d)

por motivos adversos, pode ser acometida por
várias doenças. A doença contagiosa que se caracteriza por lesões
de pele que provoca intenso prurido e é causada por um ácaro é a
brotoeja.
impetigo.
escabiose.
dermatite de contato.

100 – Anomalia

congênita é qualquer defeito morfológico,
bioquímico ou de conduta produzido em qualquer etapa da
gestação. A malformação em que o testículo permanece fora da
bolsa escrotal denomina-se
a)
b)
c)
d)

hidrocele.
epispádia.
hipospádia.
criptorquia.

prevenção - promoção
promoção - tratamento
prevenção - tratamento
promoção - reabilitação

95– Sobre a doença cólera, assinale a afirmativa correta.
a)
b)
c)
d)

O agente etiológico é o vírus Víbrio cholerae.
A transmissão ocorre através da picada do mosquito.
O reservatório da doença é o mosquito Aedes aegypti.
Os principais sintomas são diarréia, vômitos e dor
abdominal.

96 – Assinale a alternativa que não apresenta, de forma correta,
uma questão a ser trabalhada pelo enfermeiro junto ao deficiente
físico.
a) Promoção da dependência e do autocuidado.
b) Conhecimento dos direitos, deveres e o exercício da
cidadania.
c) Reabilitação e aproveitamento de capacidades e habilidades.
d) Encorajamento e apoio nas situações de discriminação e
preconceito que vivencia no cotidiano.

97 – Várias são as doenças oportunistas associadas à Aids.
Correlacione as doenças com seu respectivo agente causador e
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
1- Vírus
2- Fungos
3- Protozoários
a)
b)
c)
d)

( ) candidíase
( ) toxoplasmose
( ) herpes simples

1, 3, 2
2, 3, 1
2, 1, 3
3, 2, 1

98 – Entre os sinais de choque agudo podemos citar o(a)
a)
b)
c)
d)

calor.
rubor facial.
pulso forte e lento.
respiração curta, rápida e irregular.
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