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

 

As questões de 01 a 04 referem-se aos textos ao lado. 

01 – “De seu calmo esconderijo,/o ouro vem, dócil e ingênuo”. 
Esses dois versos, no poema de Cecília Meireles, 

a) são irônicos, porque o ouro irá traçar o inferno e a morte. 
b) representam, na verdade, o desinteresse dos que buscam ouro 

para audazes homens. 
c) atribuem ao ouro marcas de pureza, destacando-o 

simplesmente como um elemento da natureza.  
d) mostram ‘o fingimento’ de um elemento que traz em si ‘o mal’. 

02 – Em “O Sino de Ouro”, o período “E a cada um daqueles 
homens pobres ele dá cada dia sua ração de alegria.” mostra que 
os homens da povoação 

a) são exibidos, pois são os únicos a possuir um sino de ouro; 
por isso consideram-no um troféu. 

b) entendem que a riqueza não está no ouro do sino, mas no 
ouro do coração, onde habita Deus. 

c) desejam o sino, mas sabem que não possuí-lo é uma maneira 
de pagar por suas misérias, doenças e mesquinharias. 

d) esquecem-se dos sons e gemidos do mundo, assim como da 
explosão atômica que mora dentro deles. 

Texto 1: Do Ouro Incansável 
 Cecília Meireles 

 
De seu calmo esconderijo,              
o ouro vem, dócil e ingênuo; 
torna-se pó, folha, barra, 
prestígio, poder, engenho... 
É tão claro! – e turva tudo: 
honra, amor e pensamento. 
 
Borda flores nos vestidos, 
sobe a opulentos altares, 
traça palácios e pontes, 
eleva os homens audazes (...) 
 
Pelos córregos, definham 
negros, a rodar bateias. 
Morre-se de febre e fome 
sobre a riqueza da terra (...) 
 
Por ódio, cobiça, inveja, 
vai sendo o inferno traçado. 
Os reis querem seus tributos 
— mas não encontram vassalos.  
Mil bateias vão rodando, 
mil bateias sem cansaço.(...) 
 
Mas vão sendo fabricadas 
Muitas algemas de ferro. 
 

Texto 2: O Sino de Ouro 
 Rubem Braga 

 
 Contaram-me que, no fundo do sertão de Goiás, (...) 
nessa povoação de poucas almas (...), e mesmo a igreja é pequena, 
contaram-me que ali tem – coisa bela e espantosa – um grande 
sino de ouro. 
 É apenas um sino, mas é de ouro. De tarde seu sorriso vai 
voando em ondas mansas sobre as matas e os cerrados (...). E a 
cada um daqueles homens pobres ele dá cada dia sua ração de 
alegria. Eles sabem que de todos os ruídos e sons que fogem do 
mundo em procura de Deus – gemidos, gritos (...) orações, e o 
murmúrio temeroso (...) das grandes cidades que esperam a 
explosão atômica (...) – eles sabem que Deus, com especial 
delícia e alegria, ouve o som alegre do sino de ouro perdido no 
fundo do sertão. E então é como se cada homem, o mais pobre, o 
mais doente e humilde, o mais mesquinho e triste, tivesse dentro 
da alma um pequeno sino de ouro. (...) 
 Ouro que não serve para perverter, nem o homem nem a 
mulher, mas para louvar a Deus. 
 
Vocabulário - Texto 1:  
turva: escurece 
opulentos: ricos, luxuosos 
audazes: corajosos, ousados 
cobiça:desejo desmedido por riquezas 
bateia: espécie de peneira usada na busca do ouro 
tributo: imposto 
vassalos: subordinado, submisso 
Texto 2: 
perverter: tornar perverso ou mau; corromper 

03 – Assinale a alternativa que se opõe à idéia presente em 
“Ouro que não serve para perverter, nem o homem nem a 
mulher, mas para louvar a Deus”. (Texto 2 – T2). 

a) “Mil bateias vão rodando/ mil bateias sem cansaço.” (T1) 
b) “o ouro vem, dócil e ingênuo” (T1) 
c) “... Deus (...) ouve o som alegre do sino de ouro...” (T2) 
d) “Os reis querem seus tributos,/ - mas não encontram 

vassalos.” (T1) 

04 – Quanto aos textos, pode-se dizer que 

a) apresentam realidades estanques, fixas: de um lado só o 
mau/mal; de outro, o bom/bem. 

b) o homem é quem transforma a matéria em instrumento de 
perdição ou elevação. 

c) a aceitação dos limites aprisiona o homem, mas a busca por 
prestígio e poder ilimitados é o caminho da libertação. 

d) a idéia de honra e amor, implícita no texto 2, nasce da mesma 
visão de mundo do texto 1. 

05 - Assinale a alternativa em que a conotação não é feita com o 
uso de definição. 

a) “O pão é que faz o cada dia.” 
b) “A vida é nunca e onde.” 
c) “Amar não é verbo, é luz lembrada.” 
d) “...viver é rasgar-se e remendar-se.” 

06 - Encontra-se metáfora em qual das alternativas abaixo? 
a) “O bonde passa 

cheio de pernas.” 
b) “Sua boca é um cadeado 

E meu corpo é uma fogueira.” 
c) “O poeta possuía um mar 

de sonhos e aspirações.” 
d) “Palmeiras se abraçam fortemente 

Suspiram, dão gemidos, soltam ais.” 
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07 - Assinale a alternativa em que há prosopopéia. 

a) “Ah! Cidade maliciosa 
 de olhos de ressaca 
 que das índias guardou a vontade de andar nua” 
b) “Como uma vela fúnebre de cera, 
 Chorei bilhões de vezes com a canseira 
 De inexorabilíssimos trabalhos” 
c) “Sois Anjo, que me tenta, e não me guarda.” 
d) “É nunca contentar-se de contente 
 É cuidar que se ganha em se perder.” 

08 - Observe o texto:  
“Além dos dizeres recomendou ao pintor que bolasse uma

figura, qualquer alegoria referente ao ramo. E perguntou quanto
era. O pintor disse que ficaria em 50.000 cruzeiros.”. (Millôr
Fernandes) 
 
Assinale a alternativa correta quanto ao(s) tipo(s) de discurso 
presente(s) no texto acima. 

a) discurso direto 
b) discurso indireto 
c) discurso direto e discurso indireto 
d) discurso indireto livre 

09 - Leia: 
“Quero rever-te, pátria minha, e para 
Rever-te me esqueci de tudo 
Fui cego, estropiado, surdo, mudo 
Vi minha humilde morte cara a cara 
Rasguei poemas, mulheres, horizontes 
Fiquei simples, sem fontes. 
(...) 
Pátria minha, saudades de quem te ama... 
Vinicius de Moraes.” 

Quanto aos vocábulos destacados no texto acima, pode-se dizer 
que tanto em 

a) “Quero” quanto em “esqueci” ocorre ditongo. 
b) “Rasguei” quanto em “Fiquei” ocorre tritongo. 
c) “Fui” quanto em “pátria” ocorre ditongo.  
d) “saudades” quanto em “estropiado” ocorre hiato. 

10 - Assinale a alternativa em que não há erro na colocação do 
acento gráfico das palavras, conforme a gramática normativa atual. 

a) Os filhos não têm o direito de exigir que os pais lhes deêm 
um automóvel aos dezoito anos. 

b) A menina roía as unhas quando viu o troféuzinho sendo 
entregue ao herói.  

c) Ele não deve pôr a pêra sobre a toalha de flôres. 
d) Ela não pára de reverenciar a competência dos nobres juízes. 

12 - Assinale a alternativa em que o prefixo destacado tenha o 
mesmo sentido do que se destaca na frase seguinte: “Infelicidade 
é uma questão de prefixo.” (Guimarães Rosa). 

a) O homem avizinhou-se dos que ali cantavam. 
b) A alegria inundou-o por completo. 
c) Que rapaz desabusado! Sua audácia é enorme! 
d) O homem andava a proclamar a todos que era ateu. 

13 - Leia: 
“Outra coisa: uma vez que o novelista põe de pé uma 

personagem, esta começa a distanciar-se cada vez mais da 
criatura da vida real que a sugeriu.” 

Quanto ao gênero, os substantivos destacados no texto acima 
classificam-se, respectivamente, como 

a) comum-de-dois, comum-de-dois, sobrecomum. 
b) sobrecomum, comum-de-dois, sobrecomum. 
c) comum-de-dois, sobrecomum, comum-de-dois. 
d) sobrecomum, sobrecomum, comum-de-dois. 

14 - Considerando o emprego das formas singular e plural dos 
substantivos, pode-se dizer que há adequação de uso em: 

a) “Os cobres andavam a faltar-lhe sempre; não havia como 
acertar a conta da venda, e do boteco.” 

b) “As caridades são sentimentos que elevam o homem.” 
c) “Era um mestre na jogatina. Ouro era seu naipe da sorte.” 
d) “O patrão sorria contente ao contar as férias do dia.” 

11 - Observe: 
I. Não tive a  intenção  de exigir, ______ de pedir; _____ 
fui _____ interpretado. 
II. _____ de três anos, fiz uma viagem fantástica ao Caribe 
_____ de me curar da terrível depressão _____ passei. 

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as 
lacunas dos períodos acima. 
a) se não, mais, mal / Há cerca, afim, porque 
b) se não, mas, mau / Acerca, a fim, porque 
c) senão, mas, mal / Há cerca, a fim, por que  
d) senão, mais, mau / Acerca, afim, por que 

15 - Assinale a alternativa em que o adjetivo destacado não 
sofreu flexão de grau. 

a) “Emprestavam uma certa superioridade a quem vinha de fora, 
numa simpleza de costumes antiqüíssimos.” 

b) “Apareceu por lá, certo dia, um cabra de Lavras de 
Mangabeira, mais aventureiro que retirante...” 

c) “Na vivenda (...) um aroma de bálsamos agrestes, que o vento 
trazia, e o bafo confortante da boa carne assada na brasa.” 

d) “Estou convencido de que o inconsciente representa um papel 
muito importante – mais do que o escritor imagina – no ato da 
criação literária.” 

16 - Assinale a alternativa em que o pronome em destaque é reflexivo. 

a) “Os dois se elegeriam, o Osimiro estadual, e o Azambuja federal.” 
b) “Um dia vestiu-se de vento, assoprando uma nova vida.” 
c) “De gente rude habita-se esta terra.” 
d) “Vive-se bem, quando se aprende a perdoar. ” 

17 - Assinale a alternativa incorreta em relação ao que se 
afirma sobre os pronomes em destaque. 

a) “O nada é um infinito que nos envolve.” – pronome oblíquo; 
serve para substituir a 1ª pessoa do discurso. 

b) “Foram nossas aquelas tardes infinitamente quentes de sol.” – 
pronome substantivo com função de predicativo do sujeito. 

c) “Falaram horas sobre o amor. Este, concluíram, é feito para 
viver.” – pronome demonstrativo retomando um termo 
imediatamente anterior. 

d) “Não consigo imaginar  quem  faria  uma  coisa dessas.” –
 pronome relativo sem antecedente. 
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18 - Assinale a alternativa em que ocorre o adequado emprego 
dos pronomes destacados. 

a) Na sala entraram a mãe e seu filho: esse gemia de dor; 
aquela chorava. 

b) Travou-se um terrível diálogo entre mim e o diretor. 
c) Não há mais nada para mim ler à noite. 
d) Quem vive aqui nesse nosso Brasil de instável economia não 

pode fazer muitos planos. 

19 - Assinale a alternativa em que há advérbio de tempo. 

a) “Felicidade, passei no vestibular 
Mas a faculdade, ela é particular 
Livros tão caros, tanta taxa pra pagar” 

b) “Meu dinheiro muito raro 
Alguém teve que emprestar” 

c) “Do trabalho ia pra aula 
Sem jantar e bem cansado” 

d) “Mas lá em casa à meia-noite 
Tinha sempre a me esperar 
Um punhado de problemas” 

20 - Leia: “Tinha o rosto sulcado de rugas; os olhinhos vivos 
mostravam idade pouco avançada.”. 
Qual das conjunções coordenativas abaixo substituiria o ponto-e-
vírgula de forma a manter a coerência do período? 

a) pois 
b) portanto 
c) mas 
d) logo 

21 - Assinale a alternativa cuja conjunção subordinativa 
completa corretamente o seguinte período: “Os funcionários 
foram dispensados ........... o expediente terminou mais cedo.”. 

a) embora 
b) se 
c) conforme 
d) porque 

22 - Assinale a alternativa em que o verbo em destaque está 
corretamente conjugado. 

a) Quando era jovem, meu pai não pode desfrutar da liberdade 
que eu tenho agora. 

b) Pessoas fiéis  mantém vivos os relacionamentos. 
c) Quando eu vir você de novo na rua, não deixarei de 

cumprimentá-lo festivamente. 
d) Se nós pormos o orgulho de lado, teremos a alma mais leve. 

23 - Assinale a alternativa em que a voz verbal seja a mesma 
que se verifica em “O relógio tem resistido à passagem do 
tempo.”. 

a) Faça-se a luz! 
b) O aparelho foi consertado em pouco tempo. 
c) Mirou-se no espelho da água. 
d) O tempo não tem hora para parar. 

24 - Assinale a alternativa em que a  justificativa da(s) vírgula(s) 
não está correta. 

a) “Seus olhos, duas bolas de pânico, impressionavam quem os 
via.”(para separar o aposto) 
b) “Gostaria de saber o que está acontecendo, meu velho 
amigo!”(para separar o vocativo) 
c) “Poderemos, daqui a alguns anos, avaliar os efeitos dessas 
medidas.”(para separar o adjunto adverbial) 
d) “Não se descobriu o erro, e Fabiano perdeu os estribos.”(para 
separar a oração subordinada  da principal) 

25 - Use (1) sujeito simples, (2) sujeito composto, (3) sujeito 
indeterminado e (4) sujeito oculto (ou desinencial). Em seguida, 
marque a alternativa que contém a seqüência correta. 
(  ) Faltou-me coragem para abrir o negócio. 
(  ) Precisa-se de empregados. 
(  ) Os políticos e seus comparsas aplicaram inúmeras fraudes. 
(  ) Hesitou, mas acabou tomando a decisão. 

a) 4 – 1 – 2 – 3 
b) 1 – 3 – 2 – 4 
c) 3 – 2 – 1 – 4 
d) 1 – 4 – 3 – 2 

26 - Numere as frases de acordo com o código e, a seguir, 
assinale a alternativa com a seqüência correta quanto aos tipos de  
predicado. 
(1) Predicado verbal 
(2) Predicado nominal 
(3) Predicado verbo-nominal 
(  ) Houve ataques em que choveram balas e granadas. 
(  ) Por florestas, por vales, por montanhas, serpenteia o Paraíba. 
(  ) As virtudes são econômicas, mas os vícios, dispendiosos. 
(  ) Furioso, o pasteleiro chinês correu atrás  do ladrão. 

a) 1, 1, 2, 3 
b) 2, 3, 1, 1 
c) 1, 3, 1, 2 
d) 2, 1, 3, 2 

27 - Assinale a alternativa que contém a classificação sintática 
correta dos termos do texto abaixo. 

“Naquela época, não se admitia que os namorados nem 
mesmo se dessem as mãos – a menos que já estivessem 
comprometidos: feito o pedido de casamento e celebrado 
oficialmente o noivado, podiam os dois sair então de braço dado 
pela rua.”(Pedro Bloch) 

a) as mãos – objeto direto 
b) pela rua – agente da passiva 
c) os dois – objeto indireto 
d) de braço dado – adjunto adnominal  

28 - Assinale a alternativa em que o termo destacado classifica-
se como complemento nominal. 

a) Os cabelos ficaram sujos com o vento. 
b) O dourado alimenta-se de pequenos peixes. 
c) Tenho particular aversão a cobras e lagartos. 
d) O gosto à boa leitura torna o homem sábio. 
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29 - Assinale a alternativa em que o termo em destaque é agente 
da passiva. 

a) Muita violência tem se espalhado pelas ruas brasileiras. 
b) Marginais, por pura maldade, vêm aterrorizando a 

população das metrópoles. 
c) Ônibus foram queimados pelos vândalos nas pequenas e 

grandes cidades do país. 
d) O anseio por segurança atinge a todos. 

30 - O termo destacado classifica-se como adjunto adverbial em: 

a) Das tristezas só tem descanso quem deixa a vida. 
b) De pétalas de rosas ficou coberta a grama do jardim. 
c) Das nuvens surge o bicho voador soberano. 
d) Ao aviso do microfone, as mães apanharam as crianças. 

31 - Assinale a alternativa em que não aparece aposto. 

a) É imprescindível que o político tenha algumas 
características: honestidade e amor à pátria. 

b) Tudo aconteceu na Praça Machado de Assis, o mais 
agradável ponto de encontro da cidade. 

c) Ouro Preto, a antiga Vila Rica da época da mineração, é hoje 
uma cidade histórica. 

d) Álvares de Azevedo, no período mais fecundo de sua vida, 
morreu possivelmente com tuberculose. 

32 - Observe: 
“Devemos preservar o meio ambiente. (1) Dependemos 

diretamente dele para sobreviver. (2) É necessária uma ação 
conjunta de toda a sociedade.” 

Marque a alternativa em que, observada a relação entre os 
períodos, as conjunções evidenciam essa relação num só período. 

a) (1) embora; (2) pois 
b) (1) porém; (2) logo 
c) (1) pois; (2) portanto 
d) (1) portanto; (2) se 

33 - Leia: 
“Hoje todo mundo sabe, na teoria e na prática, que o 

corriqueiro não é notícia.” (Otto Lara Resende) 

Assinale a alternativa que possui o mesmo tipo de oração 
subordinada substantiva destacada no período acima. 

a) Todo cidadão espera que os políticos eleitos tenham 
consciência de sua missão. 

b) É fundamental para o país que se aproveite cientificamente 
o lixo. 

c) O povo está esperançoso de que a nova medida econômica 
amenize os seus problemas. 

d) A grande tristeza da população foi que muitos políticos 
corruptos saíram impunes. 

34 - Observe: 
E eu vos direi: “amai para entendê-las!” 
Pois só quem ama pode ter ouvido 
Capaz de ouvir e de entender estrelas. 

A oração destacada, no verso acima, classifica-se como 
subordinada adverbial 

a) causal. 
b) final. 
c) concessiva. 
d) conformativa. 

35 - Leia: 
I   - Mais de um criminoso ...... (confessar) o crime. 
II  - Metade dos candidatos ...... (passar) para a segunda fase do 
concurso. 
III - 25% do orçamento do país ...... (dever) destinar-se à 
Educação. 
IV - A fila de pessoas desabrigadas ..... (aumentar) a cada dia no 
país. 

Marque a alternativa que preenche corretamente as lacunas 
acima, segundo as regras de concordância verbal. 

a) confessaram – passou – devem – aumenta 
b) confessou – passaram – devem – aumentam 
c) confessaram – passou – deve – aumentam 
d) confessou – passaram – deve – aumenta 

37 - Em qual alternativa o verbo em destaque é indiferentemente 
transitivo direto ou indireto para o sentido em que é utilizado na 
frase? 

a) D. Pedro I abdicou o trono do Império em favor de seu filho. 
b) É impossível agradar a gregos e troianos. 
c) O participante aspira ao prêmio máximo da competição. 
d) Quero um bom resultado no exame. 

38 - Os termos destacados abaixo regem complemento 
introduzido pela preposição “a”, exceto: 

a) Por princípio, tenho aversão ..... pessoas desonestas. 
b) Ar puro é benéfico ..... saúde. 
c) De uma maneira geral, o povo está descontente ....... o 

governo. 
d) A violência tende a aumentar nas cidades próximas ..... 

capitais. 

39 - Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está 
de acordo com a norma culta. 

a) Em se tratando de dúvidas, consulte os livros da bibliografia 
indicada. 

b) Os livros que emprestei-lhe são os indicados para a prova. 
c) Sempre ocorreu-me a idéia de ler Marx no Ensino Médio. 
d) Você não alertou-me sobre o caráter de sua amiga. 

40 - Em que período não ocorre erro quanto ao emprego do 
acento grave? 

a) À entrada da escola, havia sempre um funcionário à vigiar os 
alunos. 

b) A professora não fez nenhuma referência àquele artigo que 
você elaborou. 

c) Paguei o imóvel à vista e entreguei à escritura  a mamãe. 
d) “Haverá congelamento de preços, à partir da próxima 

semana”, noticiou o Jornal Nacional. 

36 - Assinale a alternativa em que a concordância nominal dos 
termos em destaque está incorreta. 

a) Empreenderam-se bastantes esforços para a implementação 
do projeto. 

b) O juiz considerou culpado os rapazes e a moça. 
c) É preciso calma nas horas de aflição. 
d) Sua Santidade será recebido em Aparecida no próximo ano. 
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AS QUESTÕES DE  41  A  100  REFEREM-SE 
À ESPECIALIDADE DE ENFERMAGEM 

 

41 - “Ocorre devido a torção da articulação, provocando lesão 
dos ligamentos”. Assinale a alternativa que corresponde a 
sentença acima. 

a) fratura 
b) entorse 
c) luxação 
d) distensão  

42 - Fratura de crânio, coluna e costelas são consideradas graves 
e necessitam de atendimento e transporte especializado. Relacione 
as colunas e assinale a alternativa com a seqüência correta. 
(1) fratura de crânio 
(2) fratura de coluna 
(3) fratura de costelas 
(  ) sonolência, parada respiratória e cardíaca 
(  ) perda do controle da bexiga e do intestino 
(  ) dificuldade para respirar e dor a cada respiração 

a) 2; 1; 3 
b) 2; 3; 1 
c) 1; 3; 2 
d) 1; 2; 3 

43 - Em casos de hipotermia, o que devemos fazer?  

a) Friccionar o corpo. 
b) Colocar a pessoa em local frio. 
c) Administrar bebidas alcoólicas. 
d) Envolver a pessoa com cobertor. 

44 - Como medidas de primeiros socorros, o que devemos fazer 
diante de um quadro de crise convulsiva? 

a) Dar anticonvulsionante oral. 
b) Proteger a cabeça com almofada ou forro. 
c) Oferecer algo para cheirar durante a crise. 
d) Colocar pano dobrado entre os dentes para proteger a língua. 

45 - Marque a alternativa correta em relação ao que fazer quando 
deparar-se com um quadro de corpos estranhos nos olhos. 

a) Esfregar ou apertar os olhos. 
b) Lavar os olhos com água corrente. 
c) Passar a ponta de um pano limpo, nos casos de areia nos 

olhos. 
d) Utilizar uma pinça para efetuar a remoção, se o corpo 

estranho for de difícil remoção. 

46 - Durante o pré-natal, a gestante pode necessitar de 
orientação para realizar os exercícios de Hoffman que são 
indicados para ajudar no (a) 

a) protrusão dos mamilos invertidos. 
b) controle do ganho de peso. 
c) prevenção de varizes. 
d) prevenção das estrias. 
 

47 - Relacione as colunas e assinale a alternativa com a 
seqüência correta. 
(1) queimadura térmica 
(2) queimadura elétrica  
(3) queimadura química 
(4) queimadura biológica 
(  ) Provocada pelo choque elétrico.  
(  ) Provocada por ácidos, soda cáustica, tinta. 
(  ) Provocada pelo fogo, água quente e raios solares.  
(  ) Provocada por taturana, água viva e alguns tipos de plantas. 

a) 1; 2; 3; 4 
b) 2; 3; 1; 4 
c) 2; 4; 1; 3 
d) 4; 3; 2; 1 

48 - O que o socorrista deverá fazer ao deparar-se com uma 
vítima de picada de cobra?  

a) Fazer torniquete. 
b) Sugar com a boca o veneno inoculado. 
c) Manter a pessoa calma, deitada e em repouso. 
d) Perfurar o local afetado para sair o sangue com veneno. 

49 - Quanto à reanimação cardíaca e respiratória em criança, está 
correto afirmar que o socorrista deve    

a) observar se o peito da criança se eleva. 
b) colocar a sua boca sobre somente a boca da criança. 
c) iniciar manobra de respiração insuflando todo o ar dos pulmões. 
d) comprimir o tórax com uma mão apenas, no caso de bebês, se 

o coração não estiver batendo 

50 - Alguns cuidados devem ser observados para se movimentar 
ou transportar um acidentado. Para tanto, existem regras de 
remoção. Nesse sentido, marque a alternativa correta. 
a) Puxar o acidentado pelos lados, nunca no sentido do 
comprimento. 
b) Durante a remoção, manter a cabeça sempre apoiada não a 
deixando cair para trás. 
c) Se não houver condições de examinar o acidentado antes de 
removê-lo, apoiar somente a cabeça sem se preocupar com o 
pescoço e o corpo. 
d) Se houver suspeita de fratura no pescoço e na coluna 
vertebral, não remover o acidentado independentemente da 
existência de risco de vida. 

51 - Em relação à administração de medicamentos, o uso da 
técnica em  Z na administração por via intramuscular tem como 
objetivo 
a) acelerar a absorção do medicamento administrado. 
b) retardar a absorção do medicamento administrado. 
c) evitar o refluxo do medicamento no tecido subcutâneo. 
d) impedir a penetração do medicamento no tecido muscular. 
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53 - A freqüência cardíaca encontrada em um neonato sem 
anormalidades situa-se 

a) entre 160 e 210 batimentos/minuto. 
b) entre 110 e 160 batimentos/minuto. 
c) entre 40 e 60 batimentos/minuto. 
d) entre 60 e 70 batimentos/minuto. 

54 - Alguns neonatos precisam ser alimentados por gavagem. 
Esse procedimento, especificamente, consiste em 

a)  introduzir nutrientes diretamente no estômago do neonato 
por meio de uma sonda. 

b) introduzir nutrientes diretamente no sistema venoso do 
neonato  através de acesso profundo. 

c)  introduzir nutrientes diretamente no sistema venoso do 
neonato através de acesso periférico. 

d)  introduzir nutrientes diretamente na boca do neonato através 
de mamadeiras ou pequenos recipientes. 

55 - A fototerapia consiste na exposição do neonato à luz 
fluorescente de alta intensidade para o tratamento de 

a) hiperbilirrubinemia. 
b) hiperglicemia. 
c) hipoglicemia. 
d) hipercalemia. 

56 - Em relação à injeção intramuscular (IM) em criança, a 
Enfermagem deverá considerar como critério de escolha do  sítio 
(local) de aplicação 

a) apenas a idade da criança deverá nortear a escolha do sítio de 
aplicação. 
b) o desenvolvimento muscular da criança, a idade, o peso e o 
tipo de medicamento. 
c) a preferência do profissional que irá aplicar a injeção, 
independente de outros critérios. 
d) a preferência dos pais e a facilidade de acesso para o 
profissional ao sítio de aplicação. 

57 - Assinale a única alternativa que não corresponde aos 
cuidados de enfermagem no período pós-parto sem 
anormalidades. 

a) A mãe e o recém-nascido devem estar com os braceletes de 
identificação devidamente preenchidos. 

b) As puérperas que estiverem sonolentas devem ser 
transportadas em maca com grades laterais levantadas. 

c) A mãe deve ser estimulada a repousar por períodos 
prolongados e só receber o recém-nascido após 24 horas. 

d) A mãe deve ser estimulada a amamentar, tendo em vista os 
inúmeros aspectos positivos que envolvem a amamentação. 

58 - Indique a opção que menciona apenas sinais presuntivos de 
gravidez 

a) amenorréia, náuseas e vômitos, alterações mamárias 
b) amenorréia, febre, hipertensão, alterações visuais 
c) hipertensão, diarréia, náuseas e vômitos 
d) hipotensão, diarréia, febre 

52 - A coleta de sangue para exames deve seguir alguns critérios 
para que se obtenha resultados fidedignos. Assinale a alternativa 
incorreta. 
a) Não coletar amostras de sangue a partir de derivações 

arteriovenosas e sítios de hematomas. 
b) Não coletar amostras de sangue a partir de áreas 

edemaciadas ou com sinais de infecção.  
c) Não coletar amostra de sangue a partir de uma punção que já 

está sendo utilizada para terapia intravenosa ou 
administração de sangue. 

d) Aproveitar sempre as punções venosas já existentes, para 
facilitar o trabalho da Enfermagem e diminuir o desconforto 
do paciente.  

59 - Em relação aos cuidados que envolvem a amamentação, a 
Enfermagem deve orientar  

a) a ofertar ao neonato apenas a mama que oferece mais 
conforto para a mãe. 

b) a não utilizar sutiãs e evitar massagear quaisquer áreas 
avermelhadas que as mamas apresentem. 

c) a usar sutiãs para sustentação e conforto, além da alternância 
do oferecimento das mamas, para que ambas sejam 
esvaziadas. 

d) a não utilizar  sutiãs e a ofertar ao neonato apenas a mama 
que oferece conforto para mãe, e com intervalos rigorosos. 

60 - Assinale o item correto quanto ao método mais usado para 
monitorar o crescimento uterino. 

a) Avaliação do desconforto relatado pela gestante. 
b) Avaliação da D.U.M. (data da última menstruação). 
c) Verificação da altura do fundo do útero. 
d) Cálculo da D.P.P.(data provável do parto). 

61 - Como podemos definir eclâmpsia? 

a) É uma complicação da hipoglicemia induzida pela gravidez. 
b) É uma complicação da hipertensão induzida pela gravidez. 
c) É uma complicação da hipotensão induzida pela gravidez. 
d) É uma complicação da incompatibilidade RH.  

62 - Na sala de parto, a Enfermagem poderá exercer papel ativo,
tanto prestando alguns cuidados, bem como auxiliando e
providenciando equipamento e material. Entre os primeiros
cuidados ao recém-nascido, prestados ainda na sala de parto,
podemos destacar vários procedimentos, exceto 

a) pinçamento do cordão umbilical. 
b) aspiração de vias respiratórias. 
c) aplicação da vacina BCG. 
d) secagem e aquecimento. 

63 - O índice de APGAR fornece dados valiosos em relação ao 
neonato e irá direcionar a assistência. Esse índice será aplicado 
no 

a) primeiro minuto e uma hora após o nascimento. 
b) décimo e trigésimo minuto após o nascimento.  
c) primeiro e quinto minuto após o nascimento. 
d) quinto e vigésimo minuto após o nascimento. 

64 - Alguns pacientes necessitam de uma traqueostomia. 
Abaixo, listamos alguns cuidados relacionados a esse 
procedimento, exceto 

a) garantir a permeabilidade da via aérea. 
b) manter o tubo livre de acúmulo de muco. 
c) não trocar os cadarços de fixação da traqueostomia. 
d) manter a integridade da mucosa e da pele e evitar infecção. 
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65 - Os tecidos humanos são 

a) o epitelial, o conectivo, o muscular e o nervoso. 
b) o conectivo, o epitelial, o nervoso e cartilaginoso. 
c) o epitelial, o cartilaginoso, o muscular e o nervoso. 
d) o epitelial, o conectivo, o muscular e o cartilaginoso. 

66 - A administração de enema, envolve a 

a) instilação de uma solução dentro do reto e do cólon. 
b) administração de nutrientes através de uma linha venosa 

central. 
c) administração de alimentação diretamente no estômago, 

duodeno ou jejuno. 
d) administração de medicamentos que não podem ser 

fornecidos por via intramuscular, em caso de emergência. 

67 - Marque (V) para verdadeiro, (F) para falso e assinale a 
opção correta referente à drenagem torácica. 

(  ) Manter a  técnica estéril durante todo o procedimento. 
(  ) Verificar o nível de água no compartimento subaquático. 
(  ) Manter elevado o sistema de drenagem acima do tórax do 
paciente. 
(  ) Orientar o paciente a não tossir e nem respirar 
profundamente. 

a) F; V; F; V 
b) F; F; V; V 
c) V; F; V; F 
d) V; V; F; F 

68 - Marque (V) para verdadeiro, (F) para falso em relação à 
sonda urinária de demora. 
(  ) Nunca force a sonda durante a inserção. 
(  ) A bolsa de coleta deve estar abaixo do nível da bexiga para 
evitar refluxo. 
(  ) A função do balão em uma sonda de demora é a de facilitar a 
drenagem de urina. 
(  ) Antes de utilizar a sonda, realize teste, insuflando o balão 
com soro fisiológico para inspecioná-lo quanto a 
extravasamentos. 

a) V; V; F; V 
b) V; F; F; V 
c) F; V; V; F 
d) F; V; V; V 

69 - Quanto aos cuidados de enfermagem que envolvem um 
paciente vítima de queimadura, marque (V) para verdadeiro, (F) 
para falso e assinale a opção correta. 
(  ) A infecção de uma queimadura não interfere na rejeição de 
um possível enxerto cutâneo. 
(  ) Em qualquer situação, promova o rompimento das bolhas ou 
flictenas. 
(  ) A queimadura de 3º grau é considerada como uma 
queimadura superficial. 
(  ) A gravidade da queimadura é principalmente determinada 
pela profundidade e extensão. 

a) V, F, F, V 
b) F, V, V, F 
c) V, V, V, F 
d) F,  F, F, V 

70 - Correlacione a coluna referente aos tipos de feridas 
traumáticas com suas características e assinale a alternativa com 
a seqüência correta. 
(1) abrasões 
(2) lacerações 
(3) amputações 
(4) puntiformes 
(  ) A pele é raspada, com perda parcial da superfície cutânea. 
(  ) A pele é rompida, provocando bordas irregulares e recortadas. 
(  ) Ocorre quando um objeto pontiagudo penetra na pele. 
(  ) Refere-se à remoção de parte do corpo, membros ou parte dele. 

a) 1, 2, 3, 4. 
b) 4, 1, 2, 3. 
c) 2, 1, 4, 3. 
d) 1, 2, 4, 3. 

71 - O infarto do miocárdio é a oclusão de uma artéria coronária 
que leva à privação de oxigênio, isquemia miocárdia e eventual 
necrose.  Quanto aos  cuidados  de   enfermagem em  paciente 
pós-infarto do miocárdio, considera-se incorreto  

a) avaliar a dor e administrar analgésicos, conforme prescrição. 
b) monitorar freqüentemente o eletrocardiograma (ECG). 
c) observar os sinais e os sintomas de retenção de líquidos. 
d) fornecer dieta constipante. 

72 - Qual das alternativas está correta quanto às atividades do 
profissional de Enfermagem que atua como circulante na sala de 
cirurgia, durante o período intra-operatório. 

a) Fazer a escovação cirúrgica antes da cirurgia. 
b) Preparar suturas, montando o fio no porta-agulha estéril. 
c) Monitorar limpeza, umidade, iluminação e segurança do 

equipamento. 
d) Posicionar os campos cirúrgicos esterilizados diretamente no 

local da incisão. 

73 - O sangue bombeado durante a contração cardíaca cria uma 
onda de líquido, que viaja desde o coração até as artérias 
periféricas. Essa onda denomina-se pulso. Desse modo, é correto 
afirmar que 

a) o pu1so apical está localizado na fossa antecubital dos 
braços. 

b) verificamos a freqüência do pulso através da regularidade 
dos batimentos. 

c) pressiona-se fortemente o polegar no sítio escolhido, para 
verificar o pulso. 

d) são exemplos de alguns sítios de pulsos: tibial posterior, 
pedioso e poplíteo. 

74 - Quando um paciente não pode satisfazer às suas 
necessidades nutricionais através de alimentação oral, ele poderá 
fazer uso da nutrição parenteral total. Quanto à nutrição 
parenteral total, marque a resposta correta. 

a) O alimento é introduzido através da sonda nasogástrica. 
b) Lava-se a sonda com água destilada após administrar o 

alimento. 
c) Antes de administrar o alimento, verifica-se se a sonda está 

posicionada no estômago.  
d) Verifica-se a solução conferindo a prescrição do médico 

quanto ao nome correto do paciente, data de validade e 
componentes da fórmula. 
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75 - O objetivo de remoção da sutura consiste em retirar as 
suturas cutâneas, a partir de uma ferida cicatrizada, sem lesionar 
os tecidos recentemente formados. Em geral, para uma ferida 
suficientemente cicatrizada, as suturas são removidas 

a) entre 3 a 4 dias. 
b) entre 7 a 10 dias. 
c) entre 20 a 25 dias. 
d) entre 30 a 40 dias. 

76 – Diante do diagnóstico de Enfermagem de mobilidade física 
prejudicada associada a distúrbios neurológicos como paralisia 
cerebral ou acidente vascular cerebral, indique a alternativa 
correta. 

a) Não promover nenhuma correção quando as articulações 
apresentarem deformidades músculo-esqueléticas. 

b) Encorajar a dependência da mobilidade do paciente. 
c) Virar e posicionar o paciente dependente a cada 6 horas. 
d) Identificar o nível de funcionamento do paciente usando uma 

escala de mobilidade funcional. 

77 - Conforme o Código de Ética, escolha os itens que 
correspondem aos Deveres do profissional de enfermagem e 
assinale a opção correta. 
I- Garantir a continuidade da assistência de enfermagem. 
II- Assegurar ao cliente uma assistência de enfermagem 

livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou 
imprudência. 

III- Respeitar o ser humano na situação de morte e pós-
morte. 

IV- Responsabilizar-se por falta cometida em suas 
atividades profissionais, independente de ter sido 
praticada individualmente ou em equipe. 

a) I e IV. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) I, II, III e IV 

78 - Em relação às possíveis complicações pós-injeções 
intramusculares, assinale a alternativa incorreta. 

a) O desenvolvimento de necrose tecidual pode estar 
relacionado à presença de substâncias trombogênicas 
injetadas na luz do vaso, ou intramural, que conduziriam à 
trombose local. 

b) A necrose, ou irritação asséptica, deve-se ao contato 
inadvertido com um nervo importante, que também pode 
resultar em lesão neurológica permanente.  

c) Acidentes isquêmicos associados às injeções intramusculares 
são raros e  quando ocorrem não causam lesões graves. 

d) A injúria do nervo ciático é comumente manifestada por 
paresias em todo o nervo, seguidas de dor intensa por longas 
horas ou até dias. 

79 - Segundo o Código de Ética do Profissional de Enfermagem,
as penalidades de advertência, multa, censura e suspensão do
exercício profissional são da alçada do(s) Conselho(s) 

a) Municipais de Saúde. 
b) Regionais de Medicina. 
c) Federal de Enfermagem. 
d) Regionais de Enfermagem. 

80 - De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, apor o número de inscrição do Conselho Regional 
de Enfermagem em sua assinatura, quando no exercício 
profissional é um(a) 

a) direito. 
b) dever disciplinar. 
c) responsabilidade. 
d) princípio fundamental. 

81 - Conforme disposto no Art. 18, parágrafo primeiro da Lei nº 
5905/73, a pena de Cassação do direito ao Exercício Profissional 
é de competência do Conselho 

a) Municipal de Saúde. 
b) Regional de Medicina. 
c) Federal de Enfermagem . 
d) Regional de Enfermagem. 

82 - Assinale a alternativa correta conforme as proibições 
apresentadas no Capítulo V do Código de Ética do Profissional 
de Enfermagem. 

a) Interromper a pesquisa na presença de qualquer perigo à vida 
e à integridade da pessoa humana. 

b) Prestar ao cliente serviços que por sua natureza incumbem a 
outro profissional, exceto em casos de emergência. 

c) Colocar seus serviços profissionais à disposição da 
comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofe, 
sem pleitear vantagens pessoais. 

d) Suspender as atividades, individual ou coletivamente, 
quando a instituição pública ou privada, não oferecer 
condições mínimas para o exercício profissional, ressalvadas 
as situações de urgência e emergência. 

83 - Nosso intestino se divide em duas partes: intestino grosso, 
que se divide em seis segmentos, e intestino delgado, que se 
divide em três partes principais. Aponte a alternativa que 
corresponde a uma parte do intestino delgado. 

a) íleo 
b) reto 
c) ceco 
d) ânus 

84 - Indique a alternativa correspondente a um hormônio do 
sistema urinário. 

a) rins 
b) uretra 
c) bexiga 
d) angiotensina I 

85 - Indique a alternativa que corresponde a um ou mais ossos 
apendicular(es). 

a) costelas 
b) osso hióide 
c) osso pélvico 
d) ossos da face 

86 - Assinale a alternativa que corresponde às células do sangue 
que contém hemoglobina  e que transportam oxigênio e dióxido 
de carbono para os tecidos corporais. 

a) plaquetas 
b) eritrócitos 
c) granulócitos 
d) agranulócitos 
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87 - Com base na anatomia e fisiologia do Sistema Nervoso, 
correlacione as colunas e assinale a alternativa que corresponde à 
função de cada um dos lobos apresentados. 
(1) frontal 
(2) parietal 
(3) occipital 
(4) temporal 
(  ) Atua principalmente na interpretação dos estímulos visuais. 
(  ) Influencia a personalidade, o julgamento, o raciocínio 
abstrato e o comportamento social. 
(  ) Controla a audição, a compreensão da linguagem, o 
armazenamento e a lembrança das memórias. 
(  ) Interpreta e integra as sensações, incluindo a dor, a 
temperatura e o toque.  

a) 3 , 1 , 2 , 4 
b) 1 , 3 , 4 , 2 
c) 4 , 1 , 2 , 3 
d) 3 , 1 , 4 , 2 

88 - Qual das alternativas abaixo apresenta somente ossos 
longos? 

a) tíbia, fêmur e úmero. 
b) rádio, costelas e fêmur. 
c) úmero, escápula e rádio. 
d) vértebras, costelas e tíbia. 

89 - Em um adulto normal, a capacidade de volume da bexiga 
varia entre 

a) 050 a 150 ml 
b) 100 a 200 ml 
c) 500 a 600 ml 
d) 1500 a 2000 ml 

90 - Qual o hormônio que diminui o nível de glicose no sangue? 

a) insulina 
b) gastrina  
c) calcitonina 
d) aldosterona  

91 - Em relação à síndrome de angústia respiratória aguda 
(SARA), assinale a alternativa correta. 

a) Os pacientes que se recuperam podem exibir pouca ou 
nenhuma lesão pulmonar permanente. 

b) Não requer cuidados de suporte e monitoração rigorosos. 
c) A bradicardia corresponde a um sinal presente nesse caso. 
d) Resulta da permeabilidade diminuída da membrana 

alveolocapilar. 

92 - Assinale a alternativa correta em relação a um sinal ou 
sintoma a ser observado na Síndrome de Cushing. 

a) perda de peso  
b) corcova de búfalo  
c) pele grossa e resistente 
d) face em meia lua e corada 

93 - Assinale a alternativa correta correspondente à conduta de 
enfermagem no ensinamento do paciente com diagnóstico 
médico de cirrose. 

a) Solicitar que faça refeições grandes e freqüentes. 
b) Orientar o paciente a fazer esforço durante evacuação. 
c) Ressaltar a necessidade de evitar infecções e abster-se do 

álcool. 
d) Dizer ao paciente que a atividade física intensa e a boa 

nutrição conservarão a energia e diminuirão as demandas 
metabólicas sobre o fígado.  

94 - Qual a alteração fisiológica que pode afetar o estado 
nutricional de um paciente idoso? 

a) Atividade enzimática diminuída 
b) Reflexo de ânsia aumentado 
c) Função renal aumentada 
d) Fluxo salivar aumentado 

97 - Assinale (V) para Verdadeiro, (F) para Falso e assinale a 
alternativa correta em relação às características do climatério 
masculino. 
(  ) O líqüido seminal aumenta.  
(  ) Diminui a produção de testosterona. 
(  ) A próstata e suas secreções diminuem. 
(  ) A força ejaculatória diminui com o climatério masculino. 

a) F, V, F, V 
b) F, V, F, F 
c) V, F, V, F 
d) V, F, V,V 

95 - Assinale a alternativa incorreta em relação às principais 
causas de acidente vascular cerebral. 

a) Trombose das artérias cerebrais.  
b) Embolia a partir de um trombo fora do cérebro.  
c) Hemorragia a partir de uma artéria ou veia intracraniana. 
d) Dormência ou fraqueza da face, perda da coordenação e 

visão dificultada.  

96 - A respeito do sistema de analgesia controlado pelo 
paciente,  coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso. Em 
seguida assinale a alternativa correta. 
(  ) Consiste em uma bomba de injeção por seringa ligada em 
uma porta de infusão intra-venosa ou subcutânea. 
(  ) A dose em bolo e o tempo de “fechamento” entre as doses são 
programadas pelo paciente. 
(  ) Quando o paciente pressiona o botão, ele recebe uma dose em 
bolo prestabelecida do medicamento. 
(  ) O sistema registra automaticamente o número de vezes que o 
paciente pressiona o botão. 

a) V , F , V , V 
b) F , V , F , V 
c) V , F , V , F 
d) F , V , V , F 
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98 - Assinale a alternativa correta condizente com um critério de 
referência para o transplante hepático. 

a) Impossibilidade de compreensão por parte do paciente e dos 
familiares dos aspectos físicos, psicológicos e financeiros 
envolvidos no processo de transplante. 

b) Disponibilidade de outras terapias clínicas ou cirúrgicas que 
ofereçam sobrevida a longo prazo. 

c) Ausência de carcinoma extra-hepático, cardiopatia grave e 
vício ativo atual em droga ou álcool. 

d) Insuficiência hepática leve com taxa de sobrevivência 
prevista inferior superior a 2 anos. 

99 - Aponte a alternativa correta em relação à orientação de 
enfermagem efetuada ao paciente com anemia falciforme. 

a) Aplicar compressas frias nas áreas dolorosas. 
b) Instruir o paciente a realizar exercício extenuante. 
c) Aconselhar para manter ingesta reduzida de líqüidos. 
d) Informar ao paciente do sexo masculino que ele pode 

experimentar episódios súbitos e dolorosos de priapismo. 

100 - A laringite é uma inflamação das(os) 

a) canais semicirculares. 
b) trompas de Eustáquio. 
c) seios da face. 
d) cordas vocais. 
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