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AS QUESTÕES DE 01 A 40 REFEREM-SE
À LÍNGUA PORTUGUESA

02 – “E cada dia, milhares de vezes, sinto minha vida – corpo e
alma – integralmente tributária do trabalho dos vivos e dos
mortos.” (linhas 9 a 11)
Com relação ao trecho acima, é correto afirmar que o autor
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Minha condição humana me fascina. Conheço o
limite de minha existência e ignoro por que estou nesta
terra, mas às vezes o pressinto. Pela experiência
cotidiana, concreta e intuitiva, eu me descubro vivo para
alguns homens, porque o sorriso e a felicidade deles me
condicionam inteiramente, mais ainda para outros que,
por acaso, descobri terem emoções semelhantes às
minhas.
E cada dia, milhares de vezes, sinto minha vida –
corpo e alma – integralmente tributária do trabalho dos
vivos e dos mortos. Gostaria de dar tanto quanto recebo e
não paro de receber. Mas depois experimento o
sentimento satisfeito de minha solidão e quase
demonstro má consciência ao exigir ainda alguma coisa
de outrem. Vejo os homens se diferenciarem pelas
classes sociais e sei que nada as justifica a não ser pela
violência. Sonho ser acessível e desejável para todos
uma vida simples e natural, de corpo e de espírito.
Recuso-me a crer na liberdade e neste conceito
filosófico. Eu não sou livre, e sim às vezes constrangido
por pressões estranhas a mim, outras vezes por
convicções íntimas. Ainda jovem, fiquei impressionado
pela máxima de Schopenhauer: “O homem pode, é certo,
fazer o que quer, mas não pode querer o que quer”; e
hoje, diante do espetáculo aterrador das injustiças
humanas, esta moral me tranqüiliza e me educa. Aprendo
a tolerar aquilo que me faz sofrer. Suporto então melhor
meu sentimento de responsabilidade. Ele já não me
esmaga e deixo de me levar, a mim e aos outros, a sério
demais. Vejo então o mundo com bom humor. Não
posso me preocupar com o sentido ou a finalidade de
minha existência, nem da dos outros, porque, do ponto
de vista estritamente objetivo, é absurdo. E no entanto,
como homem, alguns ideais dirigem minhas ações e
orientam meus juízos. Porque jamais considerei o prazer
e a felicidade como um fim em si e deixo este tipo de
satisfação aos indivíduos reduzidos a instintos de grupo.
Albert Einstein

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

a) tem uma dívida de gratidão para com o trabalho dos outros.
b) reconhece que é grande o valor de seu trabalho para os
vivos e os mortos.
c) faz um tributo aos mortos pela contribuição que somente
eles lhe deixam.
d) sente-se inteiramente insatisfeito consigo mesmo ao ver a
grande contribuição do trabalho de outras pessoas, vivas ou
mortas.

03 – Ao expressar “Eu não sou livre” (linha 20), o autor
a)

demonstra seu não-contentamento com o mundo e deixa seu
humor abalar-se perante a vida.
b) baseia-se na descrença do conceito de liberdade e na crença
na máxima de Schopenhauer.
c) perde a tranqüilidade e por isso não tolera as injustiças
humanas.
d) sofre, pois perde seu senso de responsabilidade.

04 – Assinale a alternativa que apresenta a mesma idéia contida
na última frase do texto (linhas 35, 36 e 37).
a)
b)
c)
d)

Meus ideais são humanitários.
Faço parte do grupo que possui finalidades irrisórias.
O sentido da vida está apenas no prazer e na felicidade.
Desprezo aqueles que fazem do prazer e da felicidade os
objetivos principais da vida.

05 – Assinale a alternativa cuja palavra em destaque classificase apenas como oxítona.
a)
b)
c)
d)

Foi encontrado um projetil na cena do crime.
Este procedimento cirúrgico é feito por cateter.
Anexamos ao currículo xerox de nossos documentos originais.
A sucuri é um reptil das regiões de grandes rios e pântanos
do Brasil.

06 – Observe:
“Tu não verás, Marília, cem cativos
tirarem o cascalho e a rica terra,
ou dos cercos dos rios caudalosos,
ou da minada serra.”
Assinale a alternativa que contém as locuções adverbiais do
texto acima.

01 – Quanto ao primeiro parágrafo, é correto afirmar que o autor
a) sabe que sua existência tem limites, e isso o torna vivo.
b) está convicto de que está vivo porque possui uma forte
intuição.
c) tem conhecimento a respeito da razão de sua existência, e
isso o fascina.
d) em alguns momentos, tem o pressentimento de que sua vida
está diretamente ligada à dos outros.

a)
b)
c)
d)

cem cativos, a rica terra
da minada serra, cem cativos
a rica terra, dos cercos dos rios
dos cercos dos rios, da minada serra

07 – Assinale

a alternativa incorreta quanto ao processo de
formação da palavra.

a)
b)
c)
d)
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fragilidade: sufixação
expropriar: parassíntese
policromo: composição por aglutinação
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08 – Assinale a alternativa em que não se observa o correto
emprego das regras ortográficas nos termos destacados.

12 – Assinale

a)

a) “Ó minha amada
Que os olhos teus
São cais noturnos”
b) “Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração.
Porém meus olhos
Não perguntam nada.”
c) “De cada lado da sala de aula, pelas janelas altas, o azul
convida os meninos.”
d) “Teus olhos querem me levar
Eu só quero que você me leve
Eu ouço as estrelas conspirando contra mim.”
13 – Assinale a alternativa que traz a correta classificação
sintática do termo em destaque.

Era contra-regra... mas sentia a magia das cenas como se
toda a platéia soubesse que estava ali.
b) Todos os anos, a grande expectativa pelo encontro dos exalunos entre as magníficas colunas da Universidade.
c) Os olhos dos expatriados permaneciam petrificados,
recusando-se a deixar sumir na distância as últimas sombras
da terra amada.
d) Decidira-se: era agora um anti-intelectualista; cansara-se
de belos discursos e teorias que jamais apartaram a dor da
fome real, não a da alma.

09 – Leia:
“Preso a canções
Entregue a paixões
Que nunca tiveram fim
Vou me encontrar
Longe do meu lugar
Eu, caçador de mim.”
Assinale a alternativa com o número correto de tipos de pronome
presentes no trecho de música acima.
a)
b)
c)
d)

3 pessoais, 1 relativo, 1 possessivo
2 pessoais, 2 relativos, 1 possessivo
4 pessoais, 1 indefinido, 1 demonstrativo
5 pessoais, 2 demonstrativos, 1 indefinido

a alternativa em que não

ocorre uma

prosopopéia.

a) “Quando a Indesejada das gentes chegar/ (Não sei se dura ou
caroável),/ Talvez eu tenha medo.” – [predicativo do sujeito]
b) “Enquanto tomo meu café vou me lembrando de um homem
modesto que conheci antigamente.” – [predicativo do
sujeito]
c)
“Tinha sobrado uma roca com fuso no alto de uma velha
torre onde vivia uma fiandeira, solitária e isolada.” –
[predicativo do objeto]
d) “... conheço (...) verbos tão esguios que atravessam agudos
o ar em vias de ação, já que palavra é ação, concordais?” –
[predicativo do objeto]

14 – Relacione as frases às classificações apresentadas quanto
ao grau dos adjetivos. Em seguida, assinale a alternativa com a
seqüência correta.

10 – Há presença de discurso indireto livre em:
a)

“Olhou-o com ansiedade e espanto. O Fonseca não teria mais
a dizer senão aquilo? O Fonseca deveria ter pensado que ele
estava distraído.” (Fernando Namora)
b) “É Jesus que volta, pensou, a alegria deixou-a, no primeiro
momento, paralisada e confusa.” (José Saramago)
c) “Eu, na rua, com pressa, e o menino me segurou pelo braço,
falou qualquer coisa (...) Fui logo dizendo que não tinha,
certa de que estava pedindo esmola.” (Marina Colassanti)
d) “Por mais que a mulher lhe pedisse para ir a Goiana ouvir dr.
Belarmino, não foi.(...) E por isto mais longe de todos foi
ficando. Pensava em Deus e se recolhia ainda mais.” (José
Lins do Rego)

(1)
(2)
(3)
(4)

Estamos menos motivados do que os outros.
Você é o mais alto de todos os jogadores.
Jonas era excessivamente organizado.
Trata-se de um agílimo atleta.

(
(
(
(

superlativo absoluto analítico
superlativo absoluto sintético
comparativo de inferioridade
superlativo relativo de superioridade

)
)
)
)

a)
b)
c)
d)

4, 3, 2, 1
3, 4, 1, 2
2, 1, 3, 4
1, 2, 4, 3

15 – Leia:
11 – Assinale a alternativa em que a forma da expressão poética
está em concordância com as regras de pontuação.
a)

“ouço (não vejo) ouço/ crescer no rosto e no músculo da
noite/ a noite” (Ferreira Gullar)
b) “o meu amor e eu/ nascemos um para o outro/ agora só falta
quem nos apresente” (Cacaso)
c) “Eu preparo uma canção/ que faça acordar os homens/ e
adormecer as crianças.” (Carlos D. de Andrade)
d) “São todas elas coisas perecíveis/ e eternas como o teu riso/
a palavra solidária/ minha mão aberta” (Ferreira Gullar)

Sentimos __________ dó __________ sentinela, pois não
chegou a tempo para o estouro _________ champanha.
Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente o
período acima, levando em conta o gênero dos substantivos.
a)
b)
c)
d)

muita / daquele / do
muito / daquele / da
muito / daquela / do
muita / daquele / da

16 – Assinale a alternativa que contém objetos direto e indireto.
a)
b)
c)
d)
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As meninas ficaram satisfeitas com os prêmios.
Entregaram aos atletas iniciantes vários troféus.
Nosso país necessita de mais investimentos nos esportes.
Eles surpreenderam durante aquelas competições esportivas.
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17 – Segundo a norma culta, qual alternativa preenche correta e
respectivamente as lacunas no texto abaixo?
“Espero que __________ alertado de que não __________
apartes no final da palestra, pois devo __________
rapidamente.”
a)
b)
c)
d)

os tenha / permitir-lhes-ei / me despedir
os tenha / lhes permitirei / despedir-me
tenha-os / lhes permitirei / me despedir
tenha-os / permitir-lhes-ei / despedir-me

18 – Coloque C (certo) ou E (errado) para o uso do particípio
dos verbos, depois assinale a alternativa com a seqüência correta.
(
(
(
(
a)
b)
c)
d)

)
)
)
)

Os jornais foram impressos na gráfica da escola.
O agricultor fora expulso das terras que ocupava ilegalmente.
O advogado havia entregue o documento nas mãos certas.
O novo carro foi benzido pelo padre da minha comunidade.
C, E, E, C
E, C, C, E
E, E, C, C
C, C, E, E

C (certo) ou E (errado) para o emprego dos
pronomes pessoais, segundo a norma culta. A seguir, assinale a
alternativa com a seqüência correta.
( ) O chefe retirou-se da sala para eu apresentar o novo trabalho
à equipe.
( ) Assim que cheguei ao cinema, mandaram-me entrar, pois o
filme estava começando.
( ) Se você chegar cedo para o trabalho, eu vou te ajudar.
( ) Vossa Excelência apresentará vosso projeto na Assembléia
Legislativa hoje?
a)
b)
c)
d)

E, E, C, C
C, C, E, E
E, C, E, C
C, E, C, E

23 – Assinale a alternativa em que se verifica a presença de
adjunto adverbial.
a)

19 – Assinale a alternativa em que todas as palavras no plural
devem receber acento gráfico.
a)
b)
c)
d)

22 – Coloque

hífen, olho, raiz
jovem, portátil, país
item, pólen, armazém
inútil, hambúrguer, álbum

A notícia do milagre espalhara-se. Para a pequena vila
acorriam todos; gente de longe, a fé embatucando os olhos
peregrinos.
b) O empregado pensava que porta da casa eu merecia, pois
nem fora fazer entrega, nem tinha aspecto de visita.
c) ‘Virge!’ Danaram a falar. Era falação de mais! E o ‘causo’
aumentava, espetaculoso...
d) “finjo que vou (...) minha janela é/ a moldura do luar do sertão”

24 – Assinale a alternativa em que o verbo se classifica como
transitivo indireto e é regido pela preposição a.

20 – Assinale a alternativa em que se verifica a existência de
vocativo.
a)

“Estavas, linda Inês, nunca em sossego/ e por isso voltaste
neste poema” (Jorge de Lima)
b) “Somente a Ingratidão – esta pantera – / Foi tua companheira
inseparável.” (Augusto dos Anjos)
c) “O senhor não repare. Demore, que eu conto. A vida da
gente nunca tem termo real.” (Guimarães Rosa)
d) “Quando nasci um anjo esbelto/ desses que tocam trombeta,
anunciou:/ Vai carregar bandeira.” (Adélia Prado)

a)
b)
c)
d)

O pobre homem perdou-lhe as palavras ditas intempestivamente.
A porta estava emperrada. O marceneiro reparou-a.
A espada passara-lhe as entranhas.
Às perguntas? Respondeu-as todas.

25 – Leia:
“Se eu quiser falar com Deus,
Tenho que folgar os nós
Dos sapatos,
Das gravatas,
Dos desejos,
Dos receios.”
O termo destacado no texto acima classifica-se, sintaticamente, como

21 – Qual

alternativa completa correta e respectivamente as
lacunas no texto abaixo?
__________ com os primeiros raios de sol, as mulheres
chegaram à loja, pois todas queriam aproveitar os preços
__________convidativos, e puderam comprar o maior número
__________ de vestidos __________.
a)
b)
c)
d)

Junto, bastante, possível, vinho
Juntas, bastantes, possível, vinhos
Juntas, bastantes, possíveis, vinho
Junto, bastante, possíveis, vinhos

a)
b)
c)
d)

objeto indireto.
adjunto adverbial.
adjunto adnominal.
complemento nominal.

26 – Em
“Mudam-se os tempos, mudam-se as verdades,
Muda-se o ser, muda-se a confiança
E todo o Mundo é composto de mudanças
Com várias e novas qualidades.”
o verso destacado encontra-se na voz
a)
b)
c)
d)
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ativa.
reflexiva.
passiva analítica.
passiva sintética.
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27 – Marque a alternativa que traz a correta informação quanto
aos sujeitos do texto abaixo.

32 – Assinale a alternativa que completa,
respectivamente, as lacunas do período seguinte.

Muitas desculpas pediu Joaquim, pois procuraram-no ontem
à tarde e haviam encontrado portas fechadas e caladas.

___ competência da cantora foi atribuída ___ vitória no
festival,___ qual ela dedicou ___ filha recém-nascida.

a) Joaquim – sujeito simples do verbo pedir
b) no (o) – sujeito simples do verbo procurar
c) portas fechadas e caladas – sujeito composto da locução
verbal haviam encontrado
d) (eles) – sujeito oculto do verbo procurar e da locução verbal
haviam encontrado

a)
b)
c)
d)

28 – Leia:
1- “... ele recebeu a visita de um homem branco atestando a
inocência da moça.”
2- “Era noite de lua de fazer saudade doída no coração!”
3- “No meio da rua sem calçamento, coberta aqui e ali por
mato rasteiro, crianças brincavam de roda.”
Assinale a alternativa que traz a correta e respectiva classificação das
orações subordinadas adjetivas reduzidas destacadas nas frases acima.
a)
b)
c)
d)

restritiva, explicativa, restritiva
restritiva, restritiva, explicativa
explicativa, restritiva, explicativa
explicativa, explicativa, restritiva

29 – O

conjunto indicado pelo substantivo coletivo destacado
está correto em todas as alternativas, exceto em:
a)

Ele foi convocado, imaginem, para classificar a pinacoteca
em dois meses! (livros)
b) Nós ficamos temerosos, pois a malta gritava e uivava.
(desordeiros)
c) Da janela da casa, avistava-se a esquadra. (navios)
d) O elenco era ruim e o texto também. (atores)

30 – Coloque
1- predicado nominal
2- predicado verbal
3- predicado verbo-nominal
e, a seguir, assinale a alternativa com a seqüência correta.
(
(
(
(

)
)
)
)

a)
b)
c)
d)

Estou feliz neste mundo fantasioso.
Seu comportamento foi considerado impróprio pelo juiz.
De tão zangada, às vezes, Joana vira onça.
Escrevi uma carta ao presidente do clube.
2, 3, 1, 2
2, 2, 3, 1
1, 1, 2, 3
1, 3, 1, 2

31 – Observe:
IIIIIIIV-

Ao passarmos pela rua, ouvimos pedidos de socorro.
O ator foi cercado pelos fãs quando chegou ao teatro.
A jovem estava apaixonada pelo colega de classe.
Aquele médico é perito em cirurgias cardíacas.

O complemento nominal ocorre nos períodos
a)
b)
c)
d)

correta

e

À, a, a, à
A, a, à, à
À, à, a, a
A, à, à, a

33 – No período “Ainda que fosse ótimo atleta, não ganharia
nenhuma medalha nas Olimpíadas de 2008.”, a oração destacada
é subordinada adverbial
a)
b)
c)
d)

causal.
concessiva.
condicional.
conformativa.

34 – Em qual alternativa há erro na classificação das orações
coordenadas destacadas?
a) Corram, meninos, que o ônibus está de saída. – explicativa
b) Não só ele era inteligente, mas também observava tudo
com atenção. – adversativa
c) Os preços estavam acessíveis, portanto gastamos bastante
naquele dia. – conclusiva
d) O rapaz queria ora comprar um carro novo, ora construir
uma casa luxuosa. – alternativa

35 – Assinale a alternativa na qual não ocorre erro de
concordância verbal.
a)

A freqüência das crianças nas salas de aula vêm caindo
assustadoramente devido à falta de incentivo dos pais.
b) As dificuldades financeiras das famílias de classes menos
favorecidas tem colaborado com o aumento do número de
crianças no mercado de trabalho.
c) O sentimento de incapacidade, de vergonha e de revolta
diante de cenas violentas levam as pessoas mais sensíveis ao
sofrimento humano a atos de loucura.
d) A implantação de projetos sociais e escolas
profissionalizantes nas periferias dos grandes centros
urbanos trará, com certeza, desenvolvimento para o país.

36 – Assinale a alternativa que apresenta verbo pronominal.
a)

A

“E os índios assim pacificados permitem depois que se
visite a aldeia.” (Ariano Suassuna)
b) “Umas quatro ou cinco cabeças de gado e podia-se viver
em paz e morrer em paz.” (A. Suassuna)
c) “...Evilásio começou a tremer e deixou-se arrastar, junto
com João, para o interior do apartamento. (Rubem Fonseca)
d) “... Nando e Vilaverde desceram correndo o barranco
enquanto Suiá se atropelava e berrava e berrava e corria.”
(Antônio Callado)

U
N
A

II e IV.
I, II e III.
I, III e IV.
II, III e IV.
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37 – Complete o texto abaixo com as preposições adequadas e
depois assinale a alternativa com a seqüência correta.
Estava quase acostumado__________ sua vida de
funcionário público, porém ainda tinha aversão __________
algumas atividades, pois não se sentia apto _________ decidir o
destino de outras pessoas; estava ansioso _________ ser
transferido para outro departamento.
a)
b)
c)
d)

a, a, para, de
com, a, por, a
a, para, de, por
com, de, a, para

38 – Assinale

a alternativa em que o termo em destaque
classifica-se como conjunção coordenativa de explicação.
a)

AS QUESTÕES DE 41 A 100 REFEREM-SE
À ESPECIALIDADE DE ENFERMAGEM

41 – Sobre a transmissão da hepatite B, não é

correto dizer que

a)

profissionais de saúde são passíveis de contaminação pelo
risco de ferimentos com material ou sangue contaminado.
b) crianças que nascem de mães infectadas pelo vírus B sofrem
transmissão vertical da hepatite B.
c) indivíduos politransfundidos (como hemofílicos) adquirem
mais a doença.
d) somente é transmitida pelo contato sexual.

42 – Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. A doença
Leptospirose
é
uma
antropozoonose.
A
bactéria
______________ multiplica-se nos rins de alguns animais,
geralmente roedores. A urina desses animais contamina as águas
das inundações causando a doença.

“Não permita Deus que eu morra,/ Sem que eu volte para
lá”
b) “Cesse tudo o que a Musa antiga canta/ Que outro valor
mais alto se alevanta.” (Camões)
c) “Estou crente que aquela besta vai descobrir coisas do
arco-da-velha no meu pulmão, claro.” (Nélson Rodrigues)
d) “Ezequiel abriu a boca. Cheguei-lhe a xícara, tão trêmulo
que quase a entornei, mas disposto a fazê-la cair pela goela
abaixo.”

43 – O mosquito vetor Aedes aegypti é transmissor das seguintes
doenças:

39 – Assinale a alternativa na qual o adjetivo destacado
corresponde, no contexto em que se insere, à locução adjetiva de
êxtase.

a)
b)
c)
d)

a)

44 – São sinais de envenenamento, exceto

Permaneceu (por quanto tempo?) extasiado pelo perfume
que inebriava sua lembrança.
b) “E deixes que as mãos cálidas da noite encontrem sem/
fatalidade o olhar extático da aurora.”
c) Tristemente, reconhecia aquela realidade estativa: paraíso
de opulências, apenas de alguns.
d) Era linda! Daquela lindeza estática de antigas bonecas de
luxo.

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Leptospira interrogans
Salmonellla enteritidis
Salmonella typhi
Víbrio Cholerae

leptospirose e meningite.
febre amarela e dengue.
malária e dengue.
dengue e cólera.

mudança da cor dos lábios e da boca.
alteração do estado de consciência.
abscesso na região abdominal.
salivação abundante.

45 – Ao tratar-se de vítima com suspeita de choque, desconsiderando
qualquer possibilidade de trauma, é cuidado de enfermagem
a)

“As cinco grandes da indústria mundial do disco estão
definhando, mas há um ingrediente essencial, a burrice de seus
executivos, que é preciso acrescentar.”

lateralizar a cabeça da vítima em casos de vômito para que
não broncoaspire.
b) retirar o excesso de roupa, pois a vítima sentirá muito calor.
c) oferecer líquidos para que a vítima não perca a consciência.
d) levantar a vítima para aumentar a circulação.

Reorganizando o texto acima, teremos oração subordinada
substantiva subjetiva em:

46 – Quanto a vítimas de mordidas de animais peçonhentos, é
correto

a)

a)
b)
c)
d)

40 – Leia:

Ao fato de cinco indústrias mundiais, que são as grandes do
disco, estarem definhando, acrescentamos, como ingrediente
essencial, a burrice de seus executivos.
b) Acrescentamos a burrice de seus executivos, que é um
ingrediente essencial, como a que faz as cinco grandes da
indústria mundial do disco definharem.
c) A burrice (ingrediente essencial) de seus executivos está
definhando as cinco grandes da indústria mundial do disco, é
preciso que se diga.
d) A burrice de seus executivos é ingrediente tão essencial, que
está definhando as cinco grandes da indústria mundial do
disco.

manter a vítima deitada até que chegue ajuda especializada.
manter o local afetado mais acima do nível do coração.
aplicar compressa quente nos primeiros 30 minutos.
estimular exercícios para ativar a circulação.

47 – Em relação à verificação do peso em criança hospitalizada,
é correto afirmar que
a)

a criança pode ser deixada sozinha na balança até que fique
calma e tranqüila para a verificação.
b) as dosagens das medicações prescritas não são calculadas a
partir do peso da criança.
c) é importante explicar à criança a verificação do peso, caso
ela possa entender.
d) a verificação do peso da criança não é importante durante a
internação.
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48 – Para uma efetiva orientação sobre amamentação, a
Enfermagem deverá informar, por exemplo, sobre a importância
do colostro, que consiste em:
a)

líquido produzido ao longo do primeiro mês após o parto, em
pequenas quantidades, possuindo apenas a importante função
de hidratar o recém-nascido, antes da produção do leite.
b) líquido que possui apenas a função de preparar fisicamente e
psicologicamente a mãe e o recém-nascido, para a
amamentação, que deverá acontecer após alguns dias do parto.
c) líquido produzido ao término de cada mamada e possui a
importante função de hidratar o recém-nascido e facilitar a
digestão do leite materno maduro, este sim, extremamente
necessário.
d) líquido rico em proteínas, sais minerais e imunoglobulinas. É
produzido nas primeiras horas e é suficiente para as necessidades
do recém-nascido nos primeiros dois ou três dias de vida.

49 – Em relação à amamentação, marque a alternativa incorreta
quanto às orientações para medidas de conforto.
a)

Aplicar compressas quentes nas mamas ou banho de
chuveiro quente para estimular o reflexo de descida.
b) Não utilizar nenhum tipo de sutiã de sustentação para
aumentar o conforto.
c) Retirar corretamente o lactente da mama, interrompendo
suavemente a sucção.
d) Usar as mãos para massagear quaisquer áreas avermelhadas
nas mamas.

50 – “Inflamação difusa da derme e do tecido subcutâneo que
comumente aparece ao redor de uma ruptura cutânea, como uma
ferida recente ou um pequeno sítio de punção”. A descrição
anterior corresponde a
a)
b)
c)
d)

bolhas.
celulite.
psoríase.
herpes zoster.

tonteira, irritabilidade, delírio.
tonteira, sede extrema, pele e mucosas secas.
tonteira, sede extrema, débito urinário aumentado.
tonteira, freqüência cardíaca aumentada, pressão arterial
decrescente.

52 – A incontinência urinária é a eliminação descontrolada da
urina. Em relação a essa afirmativa, assinale a alternativa incorreta.
a)
b)
c)
d)

Pode ser transitória ou permanente.
É um resultado normal do envelhecimento.
Pode estar associada a determinados medicamentos.
Pode resultar de condições como o câncer de próstata.

53 – Assinale

sítios mais comuns de injeção IM são: o deltóide, o
ventroglúteo, o dorsoglúteo e o vasto lateral. Em relação à
localização desses sítios, marque (V) para verdadeiro e (F) para
falso e assinale a opção que indica a seqüência correta.
( ) Deltóide – encontre a borda inferior do processo acromial e o
ponto na parte lateral do braço em linha com a axila.
( ) Ventroglúteo – localize o cóccix. Em seguida, afaste os dedos
indicador e médio da sínfise púbica. Introduza a agulha entre os
dois dedos em um ângulo de 90º até o músculo.
( ) Dorsoglúteo – divida a nádega em quadrantes e injete no
quadrante superior externo, aproximadamente 5 a 7,6 cm abaixo
da crista ilíaca. Introduza a agulha em um ângulo de 90º.
( ) Vasto lateral – use o músculo lateral do grupamento do
quadríceps, abaixo do trocanter maior. Introduza a agulha no
terço médio do músculo, em posição paralela à superfície
sobre a qual o paciente estiver deitado.

a)
b)
c)
d)

V; F; V; V
F; V; F; V
V; V; F; F
V; F; V; F

55 – Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso e marque a
alternativa correta.
( ) Entre o átrio direito e o ventrículo direito há a valva tricúspide.
( ) O sangue segue até os pulmões para captar oxigênio e liberar
dióxido de carbono.
( ) O débito cardíaco refere-se à quantidade de sangue que o
coração bombeia em 1 segundo.
( ) Três camadas musculares formam a estrutura do coração:
epicárdio, miocárdio e pericárdio.
a)
b)
c)
d)

V; V; F; F
V; F; V; F
F; F; V; V
V; F; F; V

56 – Quanto

51 – A desidratação ou déficit do volume hídrico refere-se a
uma perda hídrica de 1% ou mais do peso corporal. Nas
alternativas abaixo, todos os sinais e sintomas são de
desidratação, exceto em
a)
b)
c)
d)

54 – Os

a alternativa correta relacionada à oximetria de

ao procedimento de injeção intravenosa (IV) em
bolo, enumere de 1 a 6 a seqüência dos passos de tal
procedimento e marque a alternativa com a seqüência correta.
( ) Aplique a bandagem adesiva no local.
( ) Limpe o sítio de injeção com uma bola de algodão com álcool.
( ) Remova o torniquete e injete o medicamento na velocidade
apropriada.
( ) Confirme a identidade do paciente, lave as mãos, calce as
luvas e explique o procedimento.
( ) Selecione a veia mais calibrosa apropriada para uma injeção e aplique
um torniquete acima do sítio de punção para distender a veia.
( ) Se estiver usando um escalpe, introduza a agulha (com o
bisel para cima), prenda as aletas do escalpe com
esparadrapo na posição quando observar o refluxo de sangue
para dentro do equipo.
a)
b)
c)
d)

3; 2; 5; 1; 6; 4
6; 3; 5; 1; 2; 4
2; 3; 1; 5; 4; 6
6; 3; 5; 1; 4; 2

pulso.

57 – Qual é a maior glândula do corpo de um adulto sadio, com

a) É um procedimento invasivo.
b) Indica os valores da saturação de nitrogênio arterial.
c) Pode-se utilizar um fotodetector em paciente adulto,
posicionado sobre o dedo ou no lobo da orelha.
d) Considera-se a ponta da língua o local mais adequado para
monitorização em neonato ou lactente de pequeno porte.

1,4 kg, altamente vascularizada, envolvida em uma cápsula
fibrosa no quadrante superior direito do abdome?
a)
b)
c)
d)

Página 8

pineal
fígado
hipófise
pâncreas

www.concursosmilitares.com.br

58 – Qual das alternativas abaixo corresponde a um osso chato?
a)
b)
c)
d)

rádio
úmero
escápula
mandíbula

59 – Assinale a resposta correta sobre a forma de transmissão da
tuberculose pulmonar.
a)

A tuberculose pulmonar é transmitida pelo Micobacterium
tuberculosis através de gotículas expelidas ao tossir ou ao
falar (vias respiratórias).
b) A tuberculose pulmonar é transmitida pelo Micobacterium
leprae através de gotículas expelidas ao falar ou pela pele.
c) A tuberculose pulmonar é transmitida através da picada do
mosquito Aedes aegypti .
d) A tuberculose pulmonar é transmitida através da transmissão
vertical de mãe para filho.

60 – Segundo

o calendário básico de vacinação da criança a
vacina tetravalente, aplicada em 3 doses, protege a criança, contra
as seguintes doenças:
a) tuberculose , poliomielite, meningite, tétano.
b) febre amarela, tétano, hepatite B e meningite.
c) hepatite B, poliomielite, tétano e infecções causadas por
haemophilus influenza tipo b.
d) difteria, tétano, coqueluche e infecções causadas por
haemophilus influenza tipo b.

Estourar bolhas.
Retirar as roupas aderidas à pele.
Resfriar o local com compressas úmidas.
Passar manteiga ou creme dental na área queimada.

65 – Assinale a alternativa correta em relação a desidratação em
pediatria.
a) A doença mais freqüente das emergências clínicas da criança.
b) De baixo risco e sem conseqüências para crianças menores
de um ano.
c) A doença menos freqüente e com menor índice de
complicações.
d) De baixo risco e sem nenhuma relação com o binômio
diarréias / vômito.

66 – São

sinais e sintomas de descolamento prematuro da
placenta o(s)
a) sangramento indolor, a infecção e o útero macio.
b) sangramento indolor, o abdome tenso e em tábua e o feto palpável.
c) abdome distendido, a possibilidade de hemorragia oculta e o
feto impalpável.
d) batimentos fetais inalterados, o abdome tenso e em tábua e a
infecção materna.

67 – Para descrever a dor que o paciente sente, o mais indicado
é o(a) __________.
médico
enfermeira
próprio paciente
equipe de saúde

a)

a) não é transmissível pelas vias respiratórias.
b) tem período de incubação curto de apenas 01 ano.
c) tem quatro formas: indeterminada, tuberculóide, dimorfa e
virchowiana.
d) tem como estado inicial a forma dimorfa, que, se não for
tratada, evolui para as outras formas.

63 – Muitos

acidentes ocorrem fora do ambiente hospitalar e
longe de atendimento médico imediato, necessitando-se
transportar a vítima. Diante dessa afirmativa, marque (V) para
verdadeiro e (F) para falso e assinale a alternativa com a
seqüência correta.
( ) Antes de qualquer procedimento com a vítima, deve-se
primeiro transportá-la.
( ) Quando não houver maca disponível para transportar uma
vítima, não se deve improvisá-la.
( ) O transporte da vítima deve ser feito com cuidado, a fim de
não complicar as lesões já existentes.
( ) Ao transportar uma vítima, cada parte do corpo deve ser
apoiada e estar sempre em linha reta.
V–F–V–F
F–F–V–V
V–V–F–F
F–V–F–V

abrir as vias aéreas.
verificar o pulso carotídeo.
avaliar o nível de consciência.
iniciar a ressuscitação cardiopulmonar.

68 – O equilíbrio e a manutenção da temperatura corporal da
criança dependem de mecanismos fisiológicos e comportamentais.
Sobre esse aspecto, marque a alternativa correta.

62 – Sobre a Hanseníase, podemos afirmar que

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

61 – Assinale o cuidado correto com vítimas de queimaduras.
a)
b)
c)
d)

64 – Na abordagem do atendimento cardíaco de emergência,
deve-se primeiramente

A queda da temperatura corporal é grave nas crianças
prematuras, em que a facilidade de perda se potencializa.
b) A produção e a perda de calor no corpo da criança não ocorrem
naturalmente e também não sofrem influência do ambiente.
c) A queda da temperatura corporal não é grave nas crianças
prematuras, não existindo facilidade de perda de calor.
d) A hipotermia não ocorre devido às baixas temperaturas das unidades.

69 – Com relação à infiltração, uma das complicações da terapia
intravenosa (IV), preencha as lacunas da sentença abaixo e
marque a alternativa com a seqüência correta.
Durante a infiltração, o líquido pode extravasar a partir da ____ para
____ do tecido circunvizinho. Isso acontece quando o dispositivo de
acesso se desloca da ____ . Atente para o _____ no sítio, dor,
inchação, extravasamento e ____ de retorno sangüíneo. Da mesma
forma, atente para um fluxo ____ que continua mesmo quando se
aplica um torniquete ______do local. Se você notar infiltração, ____
a infusão, _____o membro e aplique compressas _____________
a)

veia – dentro – veia – resfriamento – falta – lento – acima –
pare – eleve – quentes.
b) veia – fora – veia – aquecimento – presença – rápido –
acima – pare – eleve – quentes.
c) artéria – dentro – artéria – resfriamento – falta – lento –
acima – pare – eleve – quentes.
d) veia – dentro – veia – resfriamento – falta – lento – abaixo –
continue – abaixe – frias.
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70 – Assinale a alternativa que completa, na seqüência correta, o
texto a seguir:

75 – Qual das vitaminas lipossolúveis atua no metabolismo do
cálcio e do fósforo na formação do osso?

As cinco fases do processo de enfermagem são dinâmicas e
flexíveis. Elas incluem

a)
b)
c)
d)

a)

avaliação, planejamento, implementação, diagnóstico de
enfermagem, evolução.
b) diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação,
avaliação, evolução.
c) diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação,
evolução, avaliação.
d) avaliação, diagnóstico de enfermagem, planejamento,
implementação, evolução.

71 – O banho regular e a massagem no pescoço, costas, nádegas
e parte superior dos braços não promovem
a)

vasodilatação cutânea, ajudando a evitar as úlceras de
pressão.
b) avaliação da condição cutânea.
c) o relaxamento do paciente.
d) transpiração.

72 – A hematopoiese é o processo pelo qual as células
sangüíneas formam-se e desenvolvem-se. No organismo, esse
processo ocorre no(a) _________.
a)
b)
c)
d)

73

– Em relação aos cuidados de enfermagem que envolvem a
úlcera de pressão, marque a alternativa incorreta.
a) A lesão inicial de uma úlcera é marcada por necrose tissular.
b) Se observado material necrótico aderido, pode ser necessário
debridamento apropriado.
c) A prevenção inclui assegurar nutrição adequada e
mobilidade para aliviar a pressão e promover a circulação.
d) Os sítios comuns de úlcera de pressão incluem o sacro, o
cóccix, as tuberosidades isquiáticas e os trocanteres maiores.

74 – O eletrocardiógrafo é o aparelho que produz um registro (o
eletrocardiograma) da atividade cardíaca. Em relação ao
posicionamento correto dos eletrodos torácicos, correlacione as
colunas e assinale a alternativa com a seqüência correta.

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

76 – Correlacione a 2ª coluna com a 1ª e assinale a alternativa
com a seqüência correta.
1234-

Sistema Hematológico
Sistema Respiratório
Sistema Circulatório
Sistema Urinário

( ) Produz eritropoetina e renina.
( ) Consistitui-se no sangue e na medula óssea
( ) Contém 3 tipos de circulação sanguínea: pulmonar, sistêmica
e coronária.
( ) Ajuda a regular o equilíbrio ácido-básico do corpo.
a)
b)
c)
d)

4-2-3-1
1-3-2-4
4-1-3-2
1-2-4-3

77 –

Na Sala de Imunização de uma unidade de saúde, as
vacinas são armazenadas numa geladeira exclusiva. Entre que
temperaturas deve ficar o termômetro dessa geladeira, para
conservação das vacinas?

vesícula biliar
medula óssea
fígado
baço

(1) V1
(2) V2

vitamina D
vitamina K
vitamina E
vitamina A

( ) Metade do trajeto entre V2 e V4.
( ) Quinto espaço intercostal na linha axilar
anterior.
V3
( ) Quinto espaço intercostal na linha
hemiclavicular.
V4
( ) Quarto espaço intercostal na borda esternal
direita.
V5
( ) Quarto espaço intercostal na borda esternal
esquerda.
V6
( ) Quinto espaço intercostal na linha axilar
média, nivelando com V4.
2; 6; 1; 4; 5; 3
3; 5; 4; 1; 2; 6
1; 2; 3; 4; 5; 6
3; 5; 4; 2; 1; 6

a)
b)
c)
d)

+ 4 e +9
+ 4 e +8
+ 2 e +8
+ 4 e +6

78 – Sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, marque
(V) verdadeiro ou (F) falso para as afirmativas abaixo e assinale
a alternativa com a seqüência correta.
( ) HIV é um agente viral da família dos retrovírus.
( ) AIDS e SIDA são siglas que denominam a mesma
síndrome.
( ) A transmissão da AIDS se faz através de beijos e apertos
de mãos.
( ) A transmissão vertical do HIV acontece da mãe para o
filho, também, através da amamentação.
a)
b)
c)
d)

V- V- F– V
F – F- V- V
V- F –V– F
F – F –V – F

79 – Podemos afirmar que, durante um período de grandes
chuvas e enchentes, entre as principais doenças infecciosas
transmitidas pelas águas contaminadas, encontramos as seguintes
doenças:
a)
b)
c)
d)
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80 – Hemorragia é a perda de sangue decorrente do rompimento 85 – A FCF (freqüência cardíaca fetal) normal é de
de uma artéria ou veia e deve ser controlada imediatamente. Em
a) 80 a 120 batimentos/minuto.
relação à hemorragia, marque (V) para verdadeiro e (F) para falso
b) 100 a 140 batimentos/minuto.
e assinale a alternativa com a seqüência correta.
c) 120 a 200 batimentos/minuto.
( ) Para estancar uma hemorragia, pode-se usar um pano limpo.
d) 120 a 160 batimentos/minuto.
( ) Em hemorragias nas pernas com fratura, deve-se levantar o
membro ferido.
( ) A compressão nas veias ou artérias proximais ao local da 86 – Para a enfermagem, a família da criança hospitalizada
também deve ser objeto de atenção. Sobre esse aspecto, marque
hemorragia é um método eficaz.
( ) Não é recomendável utilizar saco de plástico íntegro para a alternativa correta.
proteger a mão na ausência de luvas.
a) Os pais nada podem ajudar na recuperação de seus filhos.
b)
A segurança e a confiança dos pais não interferem no nível
a) F – F – V - V
de
estresse da criança.
b) V – F – V - F
c)
É
um
direito dos pais permanecer com seus filhos durante o
c) F – V – F - V
período
de hospitalização.
d) V – V – F - F
d) Os pais ficam calmos e tranqüilos durante a hospitalização
de seus filhos, não necessitando de apoio emocional.
81 – De acordo com a “regra dos nove”, assinale a alternativa
que corresponde à extensão queimada, sabendo-se que foram
87 – Quais os testes utilizados na Escala de Coma de Glasgow
atingidos os membros superiores (direito e esquerdo).
para avaliar o nível de consciência do paciente?
a) 72%
a) Resposta motora e resposta verbal.
b) 54%
b) Resposta de abertura dos olhos e resposta verbal.
c) 36%
c) Resposta de abertura dos olhos, resposta motora e resposta
d) 18%
verbal.
82 – Assinale a alternativa que não corresponde ao cuidado com d) Resposta de abertura dos olhos, resposta de abertura dos
uma vítima com suspeita de fratura fechada.
dedos e resposta verbal.
a)

Colocar talas com comprimento suficiente para apoiar todo o
membro fraturado.
b) Colocar o membro fraturado em posição anatômica, tão
natural quanto possível.
c) Usar material macio para acolchoar as talas, a fim de evitar
danos à pele.
d) Amarrar as talas com atadura em cima da articulação.

88 – Complete as lacunas da sentença abaixo e marque a
alternativa com a seqüência correta.

A ________ refere-se a uma ________ intermitente na pressão
_______ diastólica ou sistólica. Ela representa uma causa
importante de acidente vascular cerebral, cardiopatia e
insuficiência renal. Detectá-la e tratá-la _____ que se
desenvolvam as complicações melhora muito o prognóstico do
paciente.
A _______ gravemente ______ pode tornar-se fatal.
83 – Assinale a alternativa correta. O extravasamento ou
infiltração endovenosa podem ser uma complicação da punção a) hipertensão – elevação – venosa – antes – pressão venosa –
venosa, particularmente, nas unidades pediátricas. A equipe de
elevada
enfermagem deve estar atenta aos sinais de extravasamento ou b) hipotensão – elevação – arterial – depois – pressão arterial –
infiltração, entre os quais não podemos destacar
elevada
c)
hipertensão – elevação – arterial – antes – pressão arterial –
a) edema local.
elevada
b) extremidades afetadas frias.
d) hipotensão – diminuição – arterial – antes – pressão arterial –
c) extremidades afetadas quentes.
diminuída
d) perfusão diminuída e coloração da pele alterada.

pneumonia é a principal causa de óbito entre as 89 – Em relação à coleta de urina a partir de uma sonda de
infecções respiratórias em crianças. A partir dessa afirmação, demora, assinale a alternativa correta.
marque a alternativa correta.
a) A técnica utilizada não deve ser estéril.
a) As pneumonias não são consideradas graves em crianças b) Não é necessário o clampeamento do tubo de drenagem para
obter-se uma amostra.
menores de dois meses.
c)
Não
é necessário aspirar uma amostra com uma seringa, e
b) Gemido, batimento das asas do nariz e cianose não são
sim
com
o aspirador a vácuo.
sinais de agravamento do quadro.
d)
O
clampeamento
do tubo de drenagem e o esvaziamento da
c) A desnutrição, a desidratação grave, o desmame precoce,
urina
dentro
de
um
frasco estão contra-indicados depois da
entre outros fatores, predispõem e agravam as pneumonias.
cirurgia
genitourinária.
d) A freqüência respiratória deve ser verificada, apenas uma

84 – A

vez por semana, durante dez segundos, com a criança
acordada e tranqüila.
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90 – As úlceras de pressão são causadas pela pressão que
interrompe a função circulatória normal. Sobre os estágios de
formação da úlcera, correlacione as colunas e assinale a
alternativa com a seqüência correta.
1- Estágio I

2- Estágio II

3- Estágio III

4

Estágio IV

a)
b)
c)
d)

4; 3; 2; 1
1; 3; 2; 4
1; 4; 3; 2
2; 1; 3; 4

( ) A pele permanece avermelhada por 5
minutos depois da remoção da pressão e
pode desenvolver uma abrasão da
epiderme.
( ) Desenvolve-se uma escavação e transuda o
líquido amarelado ou esverdeado com odor
fétido. A úlcera estende-se para dentro do
músculo.
( ) Aparece a ruptura da pele, e pode ocorrer a
descoloração. A úlcera penetra até a
camada de tecido adiposo subcutâneo; é
dolorosa e nitidamente inchada.
( ) A úlcera destrói o tecido desde a pele até o
osso e se torna necrótica. Os achados
incluem a drenagem fétida e túneis
profundos que se estendem a partir da
úlcera.

a)
b)
c)
d)

Não é estrutura do sistema genital masculino

próstata.
duto deferente.
glândula seminal.
duto de Bartholin.

95 – Nos

diabéticos, os pés requerem cuidados especiais. A
partir da afirmativa acima, assinale (V) para verdadeiro e (F)
para falso e marque a alternativa correta.
( ) Orientar o paciente a evitar andar descalço ou aplicar
esparadrapo na pele de seus pés.
( ) Orientar o paciente diabético a utilizar bolsas de água quente
para evitar o resfriamento dos pés.
( ) O paciente diabético deve inspecionar regularmente a pele
dos pés a procura de cortes, rachaduras, bolhas e áreas
ruborizadas e edemaciadas.
( ) Como o diabetes melito pode diminuir o suprimento
sangüíneo para os pés, normalmente as lesões secundárias
podem levar a infecção perigosa.
a)
b)
c)
d)

F–V–V–F
V–V–F–V
V–F–V–V
V–F–F–V

96 – Complete a frase e assinale a alternativa correta.

91 – As injeções subcutâneas (SC) são administradas dentro de
quais tecidos abaixo da pele?
a)
b)
c)
d)

94 –

Tecidos adiposos.
Tecidos intramusculares.
Dentro das camadas externas da pele.
Tecidos intramusculares em forma de Z.

O encéfalo e a medula espinal estão protegidos contra o choque
e a infecção por ossos cranianos e vértebras, pelo LCE e pelas
três membranas ____________,__________,______________.
a)
b)
c)
d)

92 – A

pleura, pericárdio, peritônio
dura-máter, aracnóide-máter, pia-máter
miométrio, aracnóide-máter , pia-máter
peritônio, endométrio , aracnóide-máter

sondagem nasogástrica é uma técnica muito utilizada
pela Enfermagem. Quanto a essa técnica, marque (V) para
verdadeiro e (F) para falso e assinale a opção com a seqüência
correta.

97 – Dentro do sistema digestório, onde ocorre a maior parte da

( ) Antes de administrar qualquer solução, verifique se a sonda
está posicionada no estômago.
( ) Para introduzir a sonda, determine qual a narina que
possibilitará o acesso mais facilmente.
( ) Forneça cuidados nasais e orais freqüentes enquanto o
paciente estiver com a sonda.
( ) Para determinar quanto da sonda deve ser introduzido em um
adulto, meça-a, em uma única direção, da ponta do nariz até
o processo xifóide.

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

V; F; F; V
V; V; V; F
V; V; F; F
F; F; F; V

pele. Das funções relacionadas, abaixo, apenas uma não faz parte
do sistema tegumentar. Assinale-a.
Proteção das estruturas corporais internas.
Regulação da temperatura corporal.
Percepção sensorial.
Secreção de cortisol.

fígado
estômago
intestino grosso
intestino delgado

98 – Ao se deparar com uma vítima de choque elétrico, deve-se
a)

proceder à respiração boca a boca ainda que a vítima esteja
em contato com a corrente.
b) afastar o cabo elétrico da vítima com um pano molhado.
c) remover a vítima presa a um cabo elétrico.
d) interromper a energia no local do acidente.

99 – No

93 – O sistema tegumentar é o maior sistema corporal e inclui a
a)
b)
c)
d)

digestão e absorção dos nutrientes (carboidratos, proteínas e
gorduras)?

Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança,
preconizado pelo Ministério da Saúde, em 1980, encontramos as
seguintes ações básicas:
a) prestar assistência aos hipertensos e diabéticos.
b) prevenir riscos ocupacionais e preocupar-se com o meio
ambiente.
c) incentivar o aleitamento materno e controlar doenças através
da imunização.
d) melhorar a qualidade de assistência ao parto e controlar as
doenças sexualmente transmissíveis.
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100 – O

câncer de mama é uma das importantes causas de
mortes entre as mulheres. Em relação a essa patologia, marque a
opção incorreta.
a) Existem casos de câncer de mama no sexo masculino.
b) Nunca ter engravidado é fator de proteção para o câncer de
mama.
c) O auto-exame mensal é muito importante para a detecção
precoce.
d) A estimulação hormonal prolongada (menarca antes de 12
anos de idade e menopausa após os 50 anos de idade) faz
parte dos fatores de risco.
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