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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-
resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente o fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita 
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham 
mais de uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o caderno de questões e o cartão-resposta devem ser devolvidos ao 
fiscal da prova.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 1 A 8 - LÍNGUA PORTUGUESA 

Questão 01
“Pediu que construísse uma casa tão bela quanto a de seu vizinho.”

No período acima, a palavra “tão” pode ser gramaticalmente classificada como:
a) Advérbio de dúvida, pois não sabia se a casa ficaria mesmo como a de seu vizinho.
b) Adjetivo, pois acompanha a palavra “bela”, que qualifica a casa.
c) Advérbio de intensidade, pois intensifica o adjetivo “bela”.
d) Não pode ser classificada, pois a palavra “tão” não está de acordo com a norma culta da gramática da 
Língua Portuguesa.

Questão 02
“A mulher ficou espantada, ao ver a situação que ficou a sua casa.”

Analisando o período acima, pode-se concluir que:
a) Na oração: “a mulher ficou espantada” há predicado nominal, pois a palavra “ficou”, neste caso, é apenas 
um verbo de ligação.
b) Trata-se de Período Simples.
c) Na oração: “a mulher ficou espantada” há predicado verbo-nominal, pois a palavra “ficou”, neste caso, é 
um adjetivo, pois descreve a situação vivida pela mulher.
d) Nos dois casos em que aparece a palavra a palavra “ficou”, ela refere-se a uma ação praticada pelo 
sujeito, o que classifica esses predicados como Predicado Verbal.

Questão 03
Leia o texto abaixo:

Os shopping centers também baseiam seu sucesso na exposição tentadora, mas acrescentam outros 
elementos - como a sensação de onipotência proporcionada pela arquitetura e a sensação de pertencer 
e possuir de que são tomados os clientes assim que entram no local. Segundo alguns psicólogos, outra 
característica inconsciente, certamente, mas muito forte, é a sensação de segurança e proteção que esses 
locais proporcionam. Além disso, são como grandes cenários onde as pessoas podem olhar, mexer, espiar, 
ver de tudo, ficar a par de tudo, satisfazer todas as inquietudes, ser espectadoras, protagonistas, desejosas 
de tudo o que está exposto, mas, também, capazes de obter o que veem. É assim que se criam uma 
tentação e uma excitação dos sentidos que põem em movimento a pulsação possessiva das pessoas por 
meio de estímulos visuais, olfativos, auditivos, racionais e também impulsivos e compulsivos. 
(Istoé Tudo - o livro do conhecimento. São Paulo: Editora Três. s.d. p. 177)

Assinale a única alternativa INCORRETA:
a) A forma como os itens de venda são organizados e expostos é uma das causas do sucesso dos Shopping 
Centers.
b) Um fator importante que leva as pessoas a frequentar um shopping Center é a sensação de segurança, 
que, de acordo com estudiosos, é uma sensação consciente.
c) “Satisfazer todas as inquietudes”, expressão encontrada no texto, ligada ao sentimento de satisfação e 
realização que muitas pessoas podem sentir ao fazer compras e estar num ambiente voltado ao consumo.
d) É possível subentender no texto uma crítica ao consumismo.

Questão 04

“Devo classificar o seu comportamento como infantil e inadequado.”

Acerca da frase acima, pode-se afirmar:
a) O termo: “devo classificar” é o sujeito da oração, pois inicia a frase.
b) Pode-se classificar o Predicado como Predicado Nominal, apesar de não constar o nome da pessoa a 
quem a oração se refere.
c) O termo: “o seu comportamento” é o sujeito da oração, pois é a ele que se referem as qualidades: “infantil 
e inadequado”.
d) O sujeito da oração é “eu”, e pode ser classificado como Sujeito Desinencial.
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Questão 05
A MODA TEM QUE PARAR DE SACRIFICAR MODELOS
Chegou a um nível irresponsável e escandaloso a magreza das modelos nas semanas brasileiras de moda. 
As garotas, muitas delas recém-chegadas à adolescência, exibem verdadeiros gravetos como pernas e, no 
lugar dos braços, carregam espécies de varetas desconjuntadas. De tão desencarnadas e enfraquecidas, 
algumas chegam a se locomover com dificuldade quando têm que erguer na passarela os sapatos pesados 
de certas coleções.
Usualmente consideradas arquétipos de beleza, essas modelos já estão se acercando de um estado físico 
limítrofe, em que a feiura mal se distingue da doença.
Essa situação tem o conluio de todo o meio da moda, que faz vista grossa da situação, mesmo sabendo das 
crueldades que são impostas às meninas e das torturas que elas infligem a si mesmas para permanecerem 
desta maneira: um amontoado de ossos, com cabelos lisos e olhos azuis.
Uma rede de hipocrisia se espalhou há anos na moda, girando viciosamente, sem parar: os agentes de 
modelos dizem que os estilistas preferem as moças mais magras, ao passo que os estilistas justificam que 
as agências só dispõem de meninas esqueléticas. Em uníssono, afirmam que eles estão apenas seguindo 
os parâmetros de beleza determinados pelo “mercado” internacional – indo todos se deitar, aliviados e sem 
culpa, com os dividendos debaixo do travesseiro.
(Alcino Leite Neto. Reportagem local. Folha de São Paulo. 20/01/2010)

De acordo com o texto lido acima, assinale a única alternativa correta:
a) No terceiro parágrafo, a afirmação: “estão apenas seguindo os parâmetros de beleza determinados pelo 
“mercado” internacional”, é uma referência a um local específico, na França, conhecido mundialmente como 
‘Mercado Internacional’.
b) No primeiro parágrafo, a expressão “exibem verdadeiros gravetos como pernas” é uma obvia aplicação 
de Figura de Linguagem, não devendo, portanto, ser interpretada literalmente.
c) No segundo parágrafo, ao descrever as modelos, afirma-se: “Usualmente consideradas arquétipos de 
beleza, essas modelos já estão se acercando de um estado físico limítrofe”. Isso significa, de acordo com 
o texto, que as modelos foram se aperfeiçoando ao longo do tempo, de tal forma que atingiram um grau de 
beleza extasiante, tornando-se verdadeiras divas. 
d) No primeiro parágrafo, ao afirmar que: “algumas chegam a se locomover com dificuldade quando têm 
que erguer na passarela os sapatos pesados de certas coleções”, o autor está fazendo uma crítica aos 
fabricantes de sapato, que deveriam produzir modelos mais leves, a fim de auxiliar as profissionais da 
passarela.

Questão 06
Acerca do uso adequado dos “porquês”, assinale a única alternativa INCORRETA:
a) Não sabemos, ainda, porquê ele agiu assim...
b) Por que não conseguiram realizar tarefa tão simples?
c) Preciso saber o porquê deste inconveniente!
d) O preço está tão alto, por quê?

Questão 07
SONETO DE FIDELIDADE
Vinícius de Morais

De tudo ao meu amor serei atento
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto
Que mesmo em face do maior encanto
Dele se encante mais meu pensamento.

Quero vivê-lo em cada vão momento
E em seu louvor hei de espalhar meu canto
E rir meu riso e derramar meu pranto
Ao seu pesar ou seu contentamento

E assim, quando mais tarde me procure
Quem sabe a morte, angústia de quem vive
Quem sabe a solidão, fim de quem ama
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Eu possa me dizer do amor (que tive):
Que não seja imortal, posto que é chama
Mas que seja infinito enquanto dure.
(Vinicius de Moraes. Antologia Poética. Editora do Autor: Rio de Janeiro, 1960, pg. 96)

Acerca do poema, pode-se afirmar:
a) O poeta desrespeita a gramática ao utilizar um Pleonasmo na segunda estrofe: “E rir meu riso”. Porém, 
como se trata de um grande escritor brasileiro, o fato é desprezado pelos estudiosos da Língua Portuguesa. 
A esse fenômeno dá-se o nome de ‘licença poética’.
b) Na última estrofe, o verso “Mas que seja infinito enquanto dure”, refere-se à chama, que não deve ser 
imortal.
c) Na segunda estrofe, a expressão: “E rir meu riso” é um caso de Pleonasmo, contudo, deve-se observar 
que os pleonasmos se justificam quando há uma intencionalidade estilística, o que ocorre neste caso.
d) Da primeira estrofe deduz-se que o amor é tão forte que não necessita de cuidados.

Questão 08
Assinale abaixo o período que NÃO está de acordo com a norma culta da gramática, no que diz 
respeito à regência verbal:
a) Vou à academia semanalmente.
b) Eu apenas visava ao seu bem!
c) Todos aspiram a uma vida confortável.
d) Me simpatizei com todos na festa

QUESTÕES 9 A 14 - MATEMÁTICA 

Questão 09
A fábrica de brinquedos eureca abriu um concurso para preenchimento de vagas de emprego e 
participaram 5200 pessoas e foram selecionadas 2800. Calcule a razão do número de candidatos 
selecionados para o total de candidatos participantes do concurso.
a) 3/6
b) 6/3 
c) 12/7
d) 7/12

Questão 10
Calcule menos nove elevado a terceira potência.
a)    27
b)  729
c) -729
d)   -27

Questão 11
Em um rebanho de 3500 cabeças de gado, 35% são brancos e o restante malhado. Qual o número de 
cabeças de gado malhado?
a) 1225
b) 2275
c) 3500
d)  850

Questão 12
Para esvaziar uma piscina de 70.000 litros de água, existem 6 ralos que levaram 9 horas para realizar 
o procedimento. Se piscina tivesse 50.000 litros de água e 4 ralos, quantas horas seriam necessárias 
para realizar o procedimento de esvaziá-la?
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a) 

b) 

c) 

d) 

Questão 13
Em certo departamento de uma empresa a altura dos funcionários varia de 165 cm até 192 cm, com a 
média aritmética simples de 180 cm. Destes, cinco possuem exatamente 192 cm. Se retirarmos esses 
cinco funcionários do departamento, a nova média aritmética será de 175 cm. Qual é o número de 
funcionários do departamento? 
a) 25
b) 23
c) 20
d) 17

Questão 14
Uma casa de repouso abriga um total de 276 pessoas com 96 quartos. Sendo, parte dos quartos para 
2 pessoas, e o restante para 4 pessoas. Qual será o número de quartos para 2 pessoas?
a) 45
b) 54
c) 42
d) 90

QUESTÕES 15 A 20 - CONHECIMENTOS GERAIS 

Questão 15
Assinale a alternativa que indica as três religiões que agregam o maior número de adeptos no mundo 
atualmente:
a) judaísmo, espiritismo e budismo.
b) cristianismo, islamismo e hinduísmo.
c) cristianismo, mazdeísmo e xintoísmo.
d) judaísmo, budismo e cristianismo.

Questão 16
Nos últimos meses, tem sido mencionada pelos principais meios de comunicação a constante alta 
do dólar americano em relação à moeda brasileira. Uma das consequências desse fenômeno para o 
Brasil é:
a) a forte tendência ao aumento das importações.
b) o estímulo ao aumento dos gastos de brasileiros no exterior.
c) a tendência à diminuição das importações e o estímulo às exportações.
d) a valorização do real diante da moeda americana.

Questão 17
Desde o início de sua história, os Estados Unidos da América tiveram quatro de seus presidentes 
assassinados durante o exercício do cargo. Assinale a alternativa que apresenta o nome de dois 
deles:
a) John Kennedy e Abraham Lincoln.
b) Franklin Roosevelt e John Kennedy.
c) Abraham Lincoln e Martin Luther King.
d) Martin Luther King e George W. Bush.



5

Questão 18
Assinale a alternativa que aponta corretamente o nome das capitais dos seguintes países: Estados 
Unidos da América, Argentina, Itália e Japão.
a) Washington, Córdoba, Roma e Tóquio.
b) Nova Iorque, Buenos Aires, Milão e Osaka.
c) Washington, Buenos Aires, Roma e Tóquio.
d) Nova Iorque, Córdoba, Milão e Osaka.

Questão 19
Indique a alternativa que apresenta o nome dos três países mais populosos do mundo.
a) Índia, China e Estados Unidos.
b) Indonésia, Brasil e Paquistão.
c) Nigéria, Rússia e Japão.
d) México, Filipinas e Alemanha.

Questão 20
Assinale a alternativa que apresenta respectivamente o nome dos atuais presidentes dos seguintes 
países: Estados Unidos da América, Cuba e Venezuela.
a) Bill Clinton, Fulgêncio Batista e Nicolás Maduro.
b) Barack Obama, Fidel Castro e Fernando Lugo.
c) George Bush, Fidel Castro e Hugo Chávez.
d) Barack Obama, Raúl Castro e Nicolás Maduro.

QUESTÕES 21 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 21
De acordo com a Lei7498/86, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá 
outras providências, os técnicos de enfermagem exercem atividade de nível médio, envolvendo orientação 
e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, tem participação no planejamento da 
assistência de enfermagem, cabendo-lhes especialmente:

I- Participação da equipe de enfermagem.
II- Executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro.
III- Organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas 
empresas prestadores desse serviço.
IV- Participar da programação da assistência de enfermagem.
V- Prescrição da assistência da enfermagem.

Em relação ao texto acima assinale a alternativa correta:
a) I, II e III
b) I, III e IV
c) II e V
d) I, II e IV

Questão 22
A sala de vacinação é o local destinado à administração dos imunobiológicos, onde todos os 
procedimentos devem ser desenvolvidos com máxima segurança, prevenindo infecções nas crianças, 
adultos e idosos atendidos. Para isso as instalações devem seguir algumas especificações.
Em relação aos procedimentos básicos para a utilização do refrigerador na Unidade Básica de Saúde 
é incorreto afirmar:
a) Regular o refrigerador de forma que a temperatura interna permaneça entre +2ºC e +8ºC.
b) O termômetro deve ser instalado na prateleira central.
c) Fazer o degelo a cada 15 dias ou quando a camada de gelo for inferior a 0,5 cm.
d) Na primeira prateleira acondicionar as vacinas virais que podem ser congeladas (pólio, tríplice viral, dupla 
viral, febre amarela, varicela). 
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Questão 23
Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 15, de 15 de março de 2012, cujo objetivo é 
estabelecer os requisitos de boas práticas para o funcionamento dos serviços que realizam o processamento 
de produtos para a saúde, é correto afirmar:

I- Limpeza: remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas, redução da carga microbiana presente nos 
produtos de saúde, utilizando água, detergentes, produtos e acessórios de limpeza, por meio de ação 
mecânica (manual ou automatizada), atuando em superfícies internas (lúmen) e externas, de forma a tornar 
o produto seguro para o manuseio e preparo para desinfecção e esterilização.
II- Produtos para saúde críticos: são produtos para a utilização em procedimentos invasivos, com penetração 
de pele e mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais e sistema vascular.
III- Pré-limpeza: remoção de micro-organismos visíveis nos produtos de saúde.
IV- Desinfecção de alto nível: processo físico ou químico que destrói a maioria dos micro-organismos de 
artigos semicríticos, inclusive micobactéria, fungos e todos os esporos bacterianos.
V- Centro de Material e esterilização – CME: unidade funcional destinada ao processamento de produtos 
para saúde dos serviços de saúde.

Assinale a sequência de afirmativas corretas:
a) II, IV e V
b) I, II e V
c) I, III, IV e V
d) II, III e V

Questão 24
Para impactar sobre os múltiplos fatores que interferem nas ações de controle de câncer do colo 
do útero e da mama, é importante que a atenção às mulheres esteja pautada em uma equipe 
multiprofissional e com prática interdisciplinar. De acordo com as atribuições de auxiliares e técnicos 
de enfermagem é incorreto afirmar:
a) Realizar atenção integral às mulheres.
b) Manter a disponibilidade de suprimentos para a realização do exame do colo do útero.
c) Realizar coleta de exame preventivo, observadas as disposições legais da profissão.
d) Supervisionar e coordenar o trabalho dos ACS e da equipe de enfermagem.

Questão 25
Uma atenção pré-natal e puerperal de qualidade e humanizada é fundamental para a saúde materna 
e neonatal. O principal objetivo da atenção pré-natal é acolher a mulher desde o início da gravidez, 
assegurando no fim da gestação o nascimento de uma criança saudável e a garantia do bem estar 
materno. 
Assinale a alternativa correta que condiz com os fatores de risco para uma gravidez atual:
a) Altura menor que 1,45 m e peso menor que 45 kg ou maior que 75 kg.
b) Escolaridade de nível superior.
c) Condições ambientais favoráveis.
d) Idade maior que 15 anos e menor que 35 anos.

Questão 26
A oxigenoterapia consiste na administração de oxigênio numa concentração de pressão superior à 
encontrada na atmosfera ambiental, para corrigir e atenuar a deficiência de oxigênio do paciente ou 
hipóxia.
Sobre os conceitos na avaliação clínica do paciente e métodos de administração de O2 é incorreto 
afirmar:
a) Alguns sinais de hipóxia são: taquipnéia, cianose progressiva, inquietação, confusão, prostração e palidez.
b) O Cateter Nasal visa administrar concentrações baixas a moderadas de O2. É de fácil aplicação, porém, 
nem sempre tolerado por crianças.
c) Máscara de Venturi constitui o método menos seguro e menos exato para liberar a concentração necessária 
de O2.
d) Nebulização tem a finalidade de umidificar o ar inspirado, oferecer aporte de oxigênio e fluidificar secreções.
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Questão 27
O Diabetes Mellitus configura-se hoje como uma epidemia mundial, traduzindo-se em grande desafio para 
os sistemas de saúde de todo o mundo.
No Brasil, o diabetes e a hipertensão arterial são responsáveis pela primeira causa de mortalidade e 
hospitalizações.
Dentre as principais complicações do DM, caracterizados em atendimentos pré-hospitalares de urgência, 
relacione a primeira coluna com a segunda e assinale a sequência correta.

( I ) Cetoacidose.
(II) Síndrome hiperosmolar.
(III) Hipoglicemia.
(IV) Complicações Crônicas.

(   ) Estado de Hiperglicemia grave (>600 a 800 mg/dL), desidratação e alteração do estado mental. Ocorre 
apenas no diabetes tipo 2.
(   ) Diminuição dos níveis glicêmicos – com ou sem sintomas – para valores abaixo de 60 a 70 mg/dL.
(    ) Desequilíbrio metabólico grave decorrente da severa deficiência de insulina. Caracterizado pela glicemia 
elevada (>250 mg/dL), acompanhada de acidose e na presença de cetonemia.
(   ) Associados a retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença arterial coronariana, doença cerebrovascular e 
vascular periférica.

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

Questão 28
No Windows 7, são responsáveis por mostrar quais programas e arquivos estão abertos além de 
permitir que você alterne rapidamente entre eles.
a) Botões na barra de tarefas.
b) Ícones na área de trabalho.
c) Opções no menu iniciar.
d) Ferramentas no painel de controle.

Questão 29
Em um computador executando o sistema operacional Windows, existe a opção de listar todos os 
dispositivos de hardware instalados no computador e também alterar as propriedades de qualquer 
dispositivo, assinale a resposta que se refere a esta opção:
a) Gerenciador de dispositivos.
b) Central de rede e compartilhamento.
c) Gerenciador de desempenho.
d) Gerenciador de segurança.

Questão 30
O SUS – Sistema Único de Saúde – é constituído:
a) pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições privadas federais, estaduais 
e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pela Prefeitura Municipal.
b) pelos serviços de saúde a serem prestados unicamente por órgãos e instituições públicas federais da 
Administração direta.
c) pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados unicamente pelas fundações mantidas pela 
Prefeitura Municipal.
d) pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 
estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
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GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

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

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


