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PORTUGUÊS 
 

01. Considere a piada abaixo: 

 

Acidente 

Um bêbado chega em ziguezague até uma esquina onde 

tinha acabado de acontecer um acidente de trânsito e pergunta 

para um dos curiosos, ali aglomerados: 

 

- Que aconteceu? Por que esse cara tá caído aí no chão? 

- Foi batida. 

- Batida, é? Tá vendo só? É por isso que eu só tomo pu-

ra... 

 

Contribui(em) para a “graça” da piada: 

I. A surpresa, o desfecho inesperado, que ocorre com o 

último trecho do texto. 

II. A instauração do processo de ambiguidade existente 

no léxico “batida”. 

III. A informação prévia de que se tratava realmente de 

um acidente. 

IV. O fato de que o ébrio não compreendeu o contexto 

do seu interlocutor.  

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) I e II, apenas; 

C) (C I, II e III, apenas; 

D) I, III e IV, apenas; 

E) I, II, III e IV. 

 

02. Na imagem abaixo é possível concluir que: 

 
 

A) a crase registrada duas vezes está adequada, pois, re-

fere-se, elipticamente, a cidade de Bananeiras, bem 

como, a cidade de Solânea.  

B) a crase está inadequada, pois, não existe a contração 

entre preposição e artigo como exige a norma culta. 

C) no primeiro registro torna-se necessário o uso da 

crase, dispensando, desta forma, o segundo para não 

caracterizar redundância. 

D) torna-se inadequado o uso de crase em ambos os ca-

sos, pois, tanto a palavra Bananeiras como a palavra 

Solânea não antecede artigo. 

E) o uso da crase em ambos os casos torna-se obrigató-

rio por se tratar de palavra do gênero feminino tanto 

a que antecede, como também, a que sucede a fusão 

da preposição com o artigo.  

 

 

 

 

03. Na imagem abaixo, é possível concluir que: 

 
 

A) na oração intercalada “TEMOS COMIDAS REGI-

ONAL” ocorre um registro de inadequação de re-

gência verbal. 

B) a oração “TEMOS COMIDAS REGIONAL” regis-

tra adequadamente o uso de palavras próprias no 

singular, como ocorre em “Lojas Maia”, Lojas Insi-

nuante, etc. 

C) o substantivo “COMIDAS” está em contraponto 

com o adjetivo “REGIONAL”, uma vez que, o adje-

tivo deve concordar em gênero e número com o 

substantivo a que se refere. 

D) a inadequação, na verdade, está em “SERVICE SEM 

BALANÇA”, a qual deveria ser grafada “SERVI-

ÇOS SEM BALANÇA”. 

E) na oração intercalada “TEMOS COMIDAS REGI-

ONAL”, por ser uma variante linguística oficial da 

norma padrão considera-se adequada o seu uso e 

forma.  

 

04. Leia o texto e marque a alternativa correta.  

O nome dele era Atarxérxes Siqueira, mas era conhecido 

por Carlinhos Boludo.   

Carlinhos Boludo perdeu o primeiro emprego na Prefei-

tura de Floriano por artimanhas de pontuação. Certa vez, o 

diretor Administrativo da Prefeitura, Raymundo Melancia, 

chamou o copista para uma conversa de fim de expediente. E 

aconselhativo:  

– “Seu” Boludo, tenha cuidado com as vírgulas. Desse 

jeito, o considerado acaba com o estoque e a prefeitura não 

tem verba para comprar vírgulas novas.  

  

Pelo que se conclui do texto, Boludo NÃO exercia na prefei-

tura o cargo de:  

A) digitador  

B) professor. 

C) secretário  

D) amanuense  

E) escrevente  
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05. Leia o texto, da música “Que nem vem vem”, cantada 

pelo cantor sertanejo Flávio José.  

Quebrei no dente o taco da literatura  

Tô na história, tô eu sei  

Que eu sou motivo pra falar   

Entrei de cara, cara, tô caindo fora  

Tá no tempo, já é hora de poder me desfrutar  

Semente negra, eu sou raiz poderosa  

Aguada em verso e prosa na cacimba de Belá  

Meu canto tem um chapo-chapo de uma cuia  

(...)  

  

À luz da morfologia, no que trata da formação de palavra, o 

termo grifado pode ser associado a uma das alternativas se-

guinte.   

A) formação prefixal  

B) derivação regressiva. 

C) termo onomatopaico   

D) derivação imprópria.  

E) palavra parassintética  

 

06. Considere a frase:  

– “Que dia lindo!”. 

  

A respeito desta expressão, pode-se afirmar que:  

A) é uma frase nominal.  

B) é uma oração nominal.  

C) é um período nominal.  

D) é uma oração com sujeito indeterminado.  

E) um período não verbal.  

 

Considere a charge abaixo e responda as questões 07, 08, 09 e 

10. 

 
 

07. Depois de ler a história em quadrinhos, você percebe 

“Romeu e Dalila” são os nomes: 

A) Dos vizinhos do homem da história.  

B) Dos vizinhos da mulher da história.  

C) Do homem e da mulher da história.    

D) Das pessoas que escreveram a história.   

E) Das pessoas que já leram a história.  

 

08. A história começa com:  

A) Uma criança.    

B) Um alerta.  

C) Um aviso.    

D) Uma pergunta.    

E) Um passeio.     

 

 

 

09. A mulher fala de alguns sentimentos tristes que ela tem. 

Marque abaixo a palavra que NÃO é um sentimento triste:  

A) Tédio.    

B) Conjuntivite.  

C) Tristeza.     

D) Mágoa.     

E) Desilusão.    

 

10. Veja abaixo as palavras que formam pares e marque o que 

mostra palavras contrárias:  

A) Solidão – só 

B) Sorte – alegria. 

C) Tristeza – sofrimento.      

D) Mágoa – angústia.      

E) Dor – felicidade.  

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. Entende-se que todas as alternativas abaixo contribuem, 

gravemente, para o aquecimento global, EXCETO: 

A) Crescimento e surgimento de desertos: o aumento da 

temperatura provoca a morte de várias espécies ani-

mais e vegetais, desequilibrando vários ecossiste-

mas. Somado ao desmatamento que vem ocorrendo, 

principalmente em florestas de países tropicais (Bra-

sil, países africanos), a tendência é aumentar cada 

vez mais as regiões desérticas em nosso planeta; 

B) Aumento do nível dos oceanos: com o aumento da 

temperatura no mundo, está em curso o derretimento 

das calotas polares. Ao aumentar o nível da águas 

dos oceanos, podem ocorrer, futuramente, a submer-

são de muitas cidades litorâneas; 

C) Aumento de poços artesianos: com o número de po-

ços artesianos em crescimento acelerado, tem se ve-

rificado uma intensa onda de infiltrações entre as ro-

chas sedimentares, provocando uma rachadura nas 

áreas próximas as barragens e barreiras, causando 

risco as áreas residenciais envolvidas.  

D) Aumento de furacões, tufões e ciclones: o aumento 

da temperatura faz com que ocorra maior evapora-

ção das águas dos oceanos, potencializando estes ti-

pos de catástrofes climáticas; 

E) Ondas de calor: regiões de temperaturas amenas tem 

sofrido com as ondas de calor. No verão europeu, 

por exemplo, tem se verificado uma intensa onda de 

calor, provocando até mesmo mortes de idosos e cri-

anças. 

     

12. Atualmente o posto de presidente do Supremo Tribunal 

Federal, o chamado STF, tem sido da pessoa de: 

A) Gilmar Mendes 

B) Marco Aurélio  

C) Celso de Mello 

D) Joaquim Barbosa 

E) Ayres Britto 
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13. Leia o texto abaixo: 

Caminhando e cantando e seguindo a canção 

Somos todos iguais, braços dados ou não 

Nas escolas, nas ruas, campos, construções 

Caminhando e cantando e seguindo a canção(...) 

 

O trecho acima é um fragmento da música Para não dizer 

que não falei de flores. Esta letra pertence a um lendário 

paraibano que foi perseguido durante a Ditadura Militar. 

Marque a alternativa que traz o autor desta música. 

A) Geraldo Azevedo 

B) Geraldo Vandré 

C) Zé Ramalho 

D) Caetano Veloso 

E) João Gilberto 

 

14. Aponte a alternativa em que não aparece uma economia 

do município de Rio Negrinho. 

A) Confecção; 

B) Móveis; 

C) Cerâmica; 

D) Tintas; 

E) Construção civil. 

 

15. A primeira estação ferroviária de Rio Negrinho foi inau-

gurada no ano de: 

A) 1872 

B) 1873 

C) 1913 

D) 1918 

E) 1920 

 

16. O aniversário do Município de Rio Negrinho é comemo-

rado no dia 24 de abril devido: 

A) a fundação da estação ferroviária; 

B) o nascimento de Jorge Zipperer; 

C) a fundação do colégio São José e o seminário funda-

dos pelo padre Luiz Gonzaga Steiner; 

D) ao sepultamento de Max Raschke porteiro da Cimo; 

E) ao seu desmembramento de São Bento do Sul. 

 

17. Os dizeres que estão gravados no brasão do município de 

Rio Negrinho são: 

A) trabalho e desenvolvimento; 

B) trabalho e pesquisa; 

C) trabalho e progresso; 

D) trabalho e austeridade; 

E) desde 1913. 

 

18. Marque, entre os municípios citados abaixo o que faz 

divisa com Rio Negrinho.  

A) Mafra 

B) Jaraguá do Sul 

C) Vitor Meireles 

D) Ibirama 

E) Benedito Novo 

 

 

 

 

19. Na política de Rio Negrinho, vários líderes políticos lo-

cais exerceram a função de prefeito. Dentre os citados abaixo 

marque a alternativa que mostra o nome do último prefeito 

constitucional do município eleito para o quadriênio 1997 a 

2000.  

A) Mauro Mariani 

B) Romeu Ferreira de Albuquerque 

C) Osni José Schroeder 

D) Alcides Groskopf 

E) Guido Ruckl 

 

20. Segundo pesquisa realizada pelo Censo IBGE 2010, o 

município de Rio Negrinho compreende uma população esti-

mada em: 

A) 33.450 habitantes 

B) 39.846 habitantes 

C) 49.870 habitantes 

D) 57.250 habitantes 

E) 64.290 habitantes 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Imaginemos um paciente encontrando-se com parada 

cardiorrespiratória. Isto é devido a:  

A) pulso ausente e apneia;  

B) apneia e pulso radial não perceptível.  

C) apneia e pulso filifome;  

D) taquipneia e PA inaudível;  

E) apneia e cianose de extremidades;  

 

22. Um determinado paciente relata que é alérgico à penicili-

na; traz uma receita de prescrição médica: aplicar penicilina 

benzatina 1.200.000 UI IM. Assinale a alternativa que apre-

senta a conduta correta:  

A) Administrar o medicamento e permanecer tranquilo, 

pois o atendimento realizado fica ao lado de uma 

UTI;  

B) Administrar o medicamento e observar possíveis si-

nais de desconforto respiratório.  

C) Fazer o teste de sensibilidade antes da aplicação;  

D) Comunicar ao médico assistente que o paciente rela-

ta ser alérgico;  

E) Administrar o medicamento e observar rigorosamen-

te os sinais vitais;  

 

23. A Vacina Tríplice Viral faz parte do calendário vacinal. 

Ela protege contra as seguintes doenças:  

A) Difteria, Tétano e Coqueluche;  

B) Caxumba, Sarampo e Rubéola;  

C) BCG, Sarampo e Rubéola;  

D) Hepatite B, Sarampo e Rubéola;  

E) Coqueluche, Rubéola e Sarampo.  
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24. Feridas corto-contusas: são feridas que apresentam solu-

ção de continuidade associada ..................................... O dano 

tecidual depende do ................................ O local pode se 

apresentar com edema, ......................., bordas irregulares e 

dilaceradas. Assinale os termos que devem preencher corre-

tamente os pontilhados, respectivamente.  

A) ao sangramento / tecido / eritema;  

B) à dor / trauma / cicatriz;  

C) à contusão / impacto / hematoma;  

D) ao risco / do trauma / prurido;  

E) ao líquido extra-celular / seu potencial / sangramen-

to.  

  

25. Numa criança que apresenta desenvolvimento neurológi-

co de acordo com sua faixa etária, espera-se que:  

A) dos 10 -12 meses - atenda pelo seu nome;  

B) dos 7 - 9 meses - demonstre interesse por situações 

de independência;  

C) dos 3 - 4 anos - surjam os primeiros dentes perma-

nentes; 

D) aos 14 meses - ajude a se vestir com calça e sapatos;  

E) aos 06 meses - ande sem auxílio.  

  

26. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 

afirmativas falsas e abaixo assinale a sequência correta:  

(   ) Sobre o esquema de hepatite B para prematuros, po-

de-se afirmar que, para os recém-nascidos prematu-

ros (nascidos com menos de 37 semanas de vida) e 

com peso igual ou inferior a 2.000g e para todos os 

RN com 34 semanas de vida ou menos, recomenda-

se o esquema vacinal de quatro doses – 0, 1, 2 e 6 – 

meses para garantir melhor proteção.  

(   ) A eficácia da vacina contra hepatite B é muito ele-

vada, superior a 90%. O risco de a pessoa vacinada 

contra hepatite B (esquema completo) se infectar é 

muito pequeno. As precauções universais, ao entrar 

em contato com sangue, devem ser mantidas.  

(   ) A vacina contra o sarampo é bem tolerada e pouco 

reatogênica. O fato de ser aplicada aos 6 meses de 

idade não aumenta o risco de eventos adversos. É 

importante lembrar que, desde 2003, a vacina contra 

o sarampo é aplicada aos 12 meses de idade, combi-

nada com a vacina da caxumba e rubéola (SCR – trí-

plice viral). Em agosto de 2004, foi incluída a se-

gunda dose, aplicada aos 5 ou 6 anos de idade, si-

multaneamente, com o 2º reforço das vacinas DTP e 

Sabin.  

 

A) F, V, F,  

B) V, V, V,  

C) V, F, F,  

D) V, F, V,  

E) F, F, V. 

 

 

 

 

 

 

 

27. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 

afirmativas falsas e abaixo assinale a sequência correta.  

(   ) Drogas como a insulina, adrenalina e outros hormô-

nios têm indicação específica por esta via.  

(   ) O ângulo de inserção da agulha deve ser sempre per-

pendicular a pele, num ângulo de 60º.  

(   ) O comprimento adequado da agulha é 13 x 4,5.  

(   ) O volume injetado por esta via compreende de 0,3 a 

3 ml.  
  

A) F, F, V, V;  

B) V, F, V, V;  

C) F, V, V, V;  

D) V, F, V, F;  

E) F, V, F, V.  

  

28. Curativo é o tratamento utilizado para promover a cicatri-

zação de ferida, proporcionando um meio adequado para este 

processo. Sua escolha dependerá do tipo e condições clínicas 

da ferida. Para Turner, os critérios para o curativo definidos 

como ideal foram:  

I. Manter alta umidade entre a ferida e o curativo, o 

que promove epitelização mais rápida, diminuição 

significativa da dor e aumento do processo de des-

truição natural dos tecidos necrosados.  

II. Remover o excesso de exsudação, objetivando evitar 

a maceração de tecidos circunvizinhos.  

III. Permitir troca gasosa.  

IV. Ser impermeável às bactérias, funcionando como 

uma barreira mecânica entre a ferida e o meio ambi-

ente.  

  

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) I e II, apenas; 

C) I, II e III, apenas; 

D) II, III e IV, apenas; 

E) I, II, III e IV. 

  

29. Quando realiza uma verificação de pressão arterial de 

rotina em um homem idoso, a Auxiliar mede a pressão arteri-

al com o cliente na posição:  

A) deitada;  

B) deitada e sentada;  

C) deitada, sentada e de pé;  

D) de pé;  

E) sentada.  

 

30. “O Auxiliar de Enfermagem exerce atividades de nível 

médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares 

de enfermagem sob supervisão, bem como a participação em 

nível de execução simples, em processos de tratamento, ca-

bendo-lhe especialmente” (Art. 13 da Lei nº 7.498, de 25 de 

junho de 1986):  

A) acompanhamento da evolução e do trabalho de par-

to;  

B) educação, visando à melhoria de saúde da popula-

ção;  

C) participar da programação da assistência de Enfer-

magem;  

D) prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente;  

E) prevenção e controle sistemático de infecção hospi-

talar e de doenças transmissíveis em geral.  
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31. A vacina dupla viral após a reconstituição é mantida na 

temperatura (+ 2°C a + 8°C) pode ser utilizada até: 

A) 4 horas 

B) 6 horas 

C) 8 horas 

D) 12 horas 

E) 16 horas 

 

32. Como é denominado o aumento da frequência das mic-

ções em gestantes pela compressão da bexiga pelo útero? 

A) Poliúria 

B) Oligúria 

C) Polaciúria 

D) Disúria 

E) Anúria 

 

33. Para prevenção de escaras de decúbito, um dos cuidados 

de enfermagem é a mudança de posição do paciente que deve 

ser feito de: 

A) 2 em 2 horas 

B) 4 em 4 horas 

C) 6 em 6 horas 

D) 8 em 8 horas 

E) 10 em 10 horas 

 

34. Que assistência imediata deve ser dada a um grande 

queimado? 

A) Administrar medicamentos para aliviar a dor 

B) Promover permeabilidade das vias aéreas 

C) Realizar curativos 

D) Apoio psicológico 

E) Hidratação venosa 

 

35. A respiração constitui uma das funções vitais do organis-

mo. O seu controle compreende a verificação de frequência, 

ritmo e profundidade. Valores considerados normais para um 

recém-nascido refletem, em caso de paciente adulto, uma 

situação de:  

A) ortopnéia.  

B) apnéia. 

C) bradipnéia.  

D) dispnéia.  

E) taquipnéia.  

 

36. O leite materno é considerado o alimento ideal para o 

recém-nascido. Ele é rico em componentes essenciais para o 

bom desenvolvimento do lactente. Além de anticorpos e hor-

mônios, o leite materno contém: 

A) lipídios, vitamina D e ferro.  

B) lipídios, glicídios, ferro e vitamina D. 

C) proteínas e vitamina D.  

D) proteínas, lipídios e glicídios.  

E) ferro e vitamina D.  

 

 

 

 

 

 

37. O traumatismo raquimedular pode variar, desde uma 

concussão transitória à laceração, contusão e até uma transec-

ção completa da medula. Quanto ao tratamento imediato, a 

primeira medida que o socorrista deve adotar é: 

A) realizar exercícios passivos com as extremidades, a 

fim de evitar as dormências e formigamentos.  

B) realizar curativos compressivos nas lesões hemorrá-

gicas. 

C) realizar a hiperextensão da coluna cervical e colocar 

o na posição anatômica, desobstruindo assim as vias 

aéreas.  

D) realizar imobilização cervical, com uso de colar 

cervical.  

E) puncionar veia calibrosa, evitando o choque e pro-

váveis hemorragias internas.  

 

38. Para realizar de maneira eficiente a respiração pelo méto-

do boca a boca, em que posição devemos colocar o paciente?  

A) Deitado em decúbito dorsal;  

B) Deitado em decúbito ventral. 

C) Sentado;  

D) Em pé;  

E) Deitado em decúbito lateral; 

 

39. Em se tratando dos cuidados pós cateterismo cardíaco, o 

paciente deve ser instruído a:  

A) exercitar a extremidade envolvida.  

B) manter posição lateral sobre o membro que realizou 

o exame. 

C) suspender alimentos e líquido por 6 horas.  

D) manter posição de fowler.  

E) manter repouso no leito por 24 horas.  

 

40. Sabemos que a terapia endovenosa é utilizada quando se 

deseja obter uma ação imediata de um fármaco. As complica-

ções de sua utilização incluem: 

A) infiltração, flebite e embolia;  

B) infecção, inflamação e vômito; 

C) febre, vômitos e edema;  

D) infecção, náuseas e edema;  

E) hipotensão, febre e cefaleia. 

 


