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QUESTÕES 01 A 03 - CONHECIMENTOS GERAIS

01. Em 2016, ocorreu um relevante movimento de 
ocupação em escolas, institutos e universidades 
federais por todo o país. Segundo dados divulgados 
pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, 
mais de mil estabelecimentos estavam ocupados no 
mês de outubro. Assinale a alternativa que melhor 
explica esse movimento de ocupações:
a) As ocupações estiveram focadas nos graves 
problemas enfrentados pelo Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM) nos últimos anos.
b) Estudantes e professores uniram-se contra 
as propostas do Governo Federal para realizar 
operações de varredura em penitenciárias do país.
c) Foi um movimento estudantil organizado pela 
oposição peemedebista a favor do afastamento da 
então presidente Dilma Rousseff.
d) Tratou-se de uma forma de protestos contra a 
chamada “PEC do Teto” e outras medidas que 
afetariam o Ensino Médio.
________________________________________

02. Nas últimas eleições municipais, a cidade de 
São Paulo escolheu, pela primeira vez em sua 
história, um prefeito já no primeiro turno. Assinale a 
alternativa que apresenta o nome do atual prefeito 
de São Paulo:
a) Celso Russomanno (PRB).
b) Fernando Haddad (PT).
c) João Doria (PSDB).
d) Luiza Erundina (PSOL).
________________________________________

03. Leia a seguinte notícia sobre as recentes 
eleições presidenciais nos Estados Unidos da 
América e assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna:

“As duas principais agências de segurança dos 
Estados Unidos - o FBI e a CIA - teriam descoberto 
intervenções da ________ nas eleições do país 
para promover a vitória de Donald Trump. As 
informações foram divulgadas em dois importantes 
jornais dos EUA com base em supostos relatórios 
das duas agências”. (BBC Brasil, 10/12/2016).

a) China.
b) Europa.
c) ONU.
d) Rússia.

QUESTÕES 04 A 11 - LÍNGUA PORTUGUESA
________________________________________
04. Assinale a única alternativa que substitui 
adequadamente o termo em destaque da frase a 
seguir pelo pronome corresponde:

“Pediu aos trabalhadores que terminassem a obra 
com a máxima urgência”.
a) Pediu-os que terminassem a obra com a máxima 
urgência.
b) Pediu-los que terminassem a obra com a máxima 
urgência.
c) Pediu-nos que terminassem a obra com a 
máxima urgência.
d) Pediu-lhes que terminassem a obra com a 
máxima urgência.
________________________________________

05. As alternativas abaixo apresentam exemplos de 
uso adequado da crase, EXCETO:
a) Às vezes, para aquietar-me, ando calmamente 
pelo parque.
b) Basta uma situação qualquer e ele põe-se à rir. 
c) À medida que falava, o auditório comovia-se 
profundamente!
d) Neste final de semana vou à praia! 
________________________________________
ATENÇÃO: Leia atentamente o texto a seguir 
para resolver as questões 6, 7, 8 e 9:

A VISITA
Walcyr Carrasco

 Há pessoas que ficam guardadas na alma 
da gente. De repente minha memória ilumina um 
sorriso, uma palavra, um gesto de alguém que não 
vejo há muito tempo. No último Dia das Mães, resolvi 
rever minha antiga professora de ciências, dona 
Thelma. Estudei com ela no Instituto de Educação 
Monsenhor Bicudo, em Marília, no interior de 
São Paulo, no tempo em que o ensino médio era 
chamado de ginásio. Mas perdi o contato: fui criado 
na cidade somente até os 15 anos. Quando minha 
família se mudou, veio completa. Não deixamos 
parentes a quem visitar. Durante mais de quarenta 
anos, não voltei a Marília. Sempre me lembrava de 
dona Thelma, mas, contraditoriamente, nunca a 
visitei.
 Uma ex-colega de classe, Malau, que 
também só revi recentemente, localizou seu 
endereço. Minha mãe raramente comparecia às 
festas escolares quando eu era garoto. Em um Dia 
das Mães os alunos receberam rosas para oferecer. 
Entreguei a minha a dona Thelma, que, às vezes, 
eu chamava de mãe, um pouco por malandragem. 
Certa vez, na fila do cinema, dona Thelma chegou 
com o filho pequeno e me pediu para comprar seu 
ingresso. O funcionário proibiu:
 — Não pode comprar, ela tem de ir para o 
fim da fila!
 Gritei, muito espertinho: — Mas ela é minha 
mãe!
 — Ah, se é mãe, pode!
 Passei a chamá-la de mãe e sempre recebia 
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um sorriso cúmplice de volta!
 Em suas aulas contemplei a beleza das 
células através do microscópio. Apaixonei-me pela 
teoria da evolução das espécies. Ela me ensinou a 
pesquisar por conta própria, já que gostava tanto do 
tema.
 Assim, um pouco me sentindo como um 
molequinho, apareci de surpresa em sua casa, em 
Marília. Em dúvida sobre o presente adequado, levei 
uma caixa de bombons e o meu livro Anjo de Quatro 
Patas. Ela me recebeu com o mesmo sorriso e os 
gestos leves, divertidos, juvenis apesar dos seus 77 
anos.
 — Nem estou arrumada! Entre, entre!
 Adorou os bombons, autografei o livro. 
Serviu café com bolo. Quis saber da minha carreira. 
Eu, de sua vida: teve cinco filhos. O mais velho 
mora nos Estados Unidos, a mais nova com ela. 
Aposentada, dedica-se a seu marido, João Décio, 
professor de literatura da Unesp, autor de quatro 
livros.
 Falou da juventude, dos tempos de pobreza 
durante a faculdade. Da vida de professora. 
Lembramos meus tempos de escola. Muitas vezes, 
na época, eu a visitava. Ela me dava xerox das 
poesias que o marido usava como material para 
as aulas na universidade. Assim conheci Fernando 
Pessoa e Florbela Espanca.
 Mas durante todo o tempo da visita tinha a 
sensação de que deveria ter levado um presente 
mais valioso. De repente confessei:
 — Odiamos quando você começou a nos 
dar aulas!
 — Verdade?
 — Ainda me lembro da primeira prova. 
Decorei tudo. Só caíram perguntas que exigiam 
raciocínio! Foi um desastre.
 Ela riu.
 — Sempre fui contra a decoreba.
 — Depois eu comecei a juntar uma coisa 
com a outra.Você também me mostrou como fazer 
pesquisa.
 Fiz uma pausa, procurando as palavras 
certas.
 — Tudo o que aprendi com você me 
acompanha até agora, Thelma. Sabe, você me 
ensinou a pensar. Eu não teria me tornado quem 
sou hoje se você não tivesse sido minha professora.
 Compreendi que meu verdadeiro presente 
estava além do material. Era meu profundo 
agradecimento por ela ter existido em minha vida. 
O brilho de seus olhos me disse quanto se sentiu 
gratificada. Eu também, pela oportunidade de dizer 
que ela se tornou inesquecível não só para o garoto 
que eu fui, mas também para o homem em que me 
transformei.
Disponível em: <http://vejasp.abril.com.br/cidades/a-
visita/>.  Acesso em: 13 jan 2017.

06. O texto “A Visita” é uma crônica. Este gênero 
textual apresenta algumas características, como:
a) É um texto predominantemente descritivo e 
fictício.
b) É um texto predominantemente narrativo que 
retrata, geralmente, um acontecimento que chamou 
a atenção do cronista.
c) É um texto predominantemente argumentativo, 
no qual o escritor busca convencer o interlocutor de 
seu ponto de vista a respeito de um tema qualquer. 
d) É um texto predominantemente de instrução, 
por meio do qual o cronista busca dar informações 
precisas sobre um tema que considera relevante.

07. Na frase: “Há pessoas que ficam guardadas na 
alma da gente”, percebe-se a utilização pelo escritor 
de uma figura de linguagem, identificada como:
a) Metonímia, em que se substitui a “memória” por 
“alma”.
b) Metáfora, em que se compara “pessoas” com 
“gente”.
c) Hipérbole, pois o escritor usou de exagero para 
expressar-se.
d) Ironia, pois não é possível guardar uma pessoa 
dentro da outra.
________________________________________
08. De acordo com o último parágrafo do texto, 
pode-se afirmar que:
a) Aquele encontro, depois de tanto tempo, não 
atendeu as expectativas nutridas pelo narrador.
b) Aquela professora foi importante na infância 
do narrador, mas não representava mais essa 
importância, pois ficaram mais de quarenta anos 
sem se encontrar. 
c) O narrador compreendeu que não devia ter 
levado nenhum presente material para sua antiga 
professora.
d) O narrador estava comovido e pôde perceber o 
mesmo de sua anfitriã.
________________________________________
09. No 2º parágrafo, a frase “Entreguei a minha 
a dona Thelma, que, às vezes, eu chamava de 
mãe...”, apresenta um pronome em destaque, que 
se refere:
a) À infância do narrador.
b) À filiação do narrador.
c) À rosa.
d) À vida profissional do narrador.
________________________________________
10. Assinale a alternativa abaixo que apresenta 
uma Oração Coordenada Adversativa: 
a) Gostaria de ir à praia, porém não consegui 
folgar...
b) O maior adversário do sucesso é a falta de 
perseverança.
c) Frequentemente vou ao cinema e assisto filmes 
de ação.
d) Estava doente, por isso não pôde comparecer.
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11. Em todas as alternativas abaixo, os termos em 
destaque representam um aposto, EXCETO em:
a) Monteiro Lobato, criador do Sítio do Picapau 
Amarelo, nasceu em Taubaté/SP.
b) A sua inteligência, Joana, é de admirar-se!
c) O Brasil, maior país da América Latina, ainda 
apresenta taxas de analfabetismo. 
d) A calça, o sapato, a meia, a camisa, tudo estava 
cuidadosamente colocado sobre a cama.

QUESTÕES 12 A 14 - MATEMÁTICA
________________________________________

12. Em um fábrica de ventiladores, 60% da produção 
é do tipo X e 40% do tipo Y. Sabe-se que 5,0 % 
dos ventiladores do tipo X e 2,5 % dos ventiladores 
do tipo Y são defeituosos. A porcentagem de 
ventiladores defeituosos esperada em um lote 
desta fábrica é :
a) 1 %.
b) 2 %.
c) 4 %.
d) 6 %.
________________________________________

13. Cinco operários trabalhando 10 horas por dia 
constroem uma estrada em 20 dias. Quantas horas 
de trabalho por dia serão necessárias para construir 
a estrada em 8 dias, sendo que contrataram mais 5 
operários? 
a) 8,0 h.
b) 9,2 h.
c) 10,0 h.
d) 12,5 h.
________________________________________

14. Durante uma partida de futebol, o goleiro bate 
um tiro de meta e a trajetória da bola segue a 
equação y(x) = – x² + 6x ,  onde y corresponde a 
altura da bola em metros e x corresponde ao tempo 
em segundos. A altura máxima atingida pela bola é 
de:
a) 4 m.
b) 9 m.
c) 11 m.
d) 15 m.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
________________________________________

15. A síndrome de Brown-Séquard, refere-se a um 
conjunto de sintomas que surge a partir de uma 
hemissecção medular. Podemos dizer que um 
paciente apresenta a referida síndrome quando, 
durante o exame físico, o enfermeiro observar: 

a) Perda da função motora e diminuição da 
sensibilidade à temperatura somente do lado da 
lesão, ficando o lado oposto preservado em todas 
suas funções.
b) Movimentos involuntários e descoordenados do 
lado oposto à lesão e perda dos movimentos do 
lado lesionado.
c) Perda da função motora e proprioceptiva do 
lado da lesão e perda da sensibilidade à dor e 
temperatura do lado oposto.
d) Perda da força motora do lado da lesão e 
aumento da sensibilidade à dor e temperatura do 
lado oposto.
________________________________________

16. Segundo as recomendações da American Heart 
Association (Diretrizes 2015), para a ressuscitação 
cardiopulmonar em situações especiais é correto o 
que se afirma em:
a) Em uma Parada Cardiorrespiratória (PCR) por 
overdose de opioides, a administração de Naloxona 
deve ter prioridade sobre as medidas convencionais 
de ressuscitação.
b) Uma das prioridades para mulheres grávidas em 
PCR, é o alivio da compressão aortocava, que deve 
ser feito por meio da elevação do tronco em posição 
supina entre 15 a 20 graus.
c) No suporte básico de vida em pacientes 
pediátricos com idade inferior a 6 anos, a velocidade 
recomendada para as compressões torácicas são 
de 120 a 140 por minuto.
d) A Emulsão Lipídica Intravenosa pode ser 
administrada concomitante com os cuidados de 
ressuscitação convencionais em pacientes que 
tenham neurotoxicidade previsível ou PCR devido 
à toxicidade do anestésico local. 
_______________________________________

17. Assinale a alternativa INCORRETA ao que se 
refere à participação da iniciativa privada no Sistema 
Único de Saúde (SUS) segundo a Lei nº8.080/90 
Título III, capítulos I e II:
a)  É vedada a destinação de recursos públicos 
para auxílios e subvenções de instituições privadas 
com fins lucrativos.
b) É vedada a participação direta ou indireta de 
empresas ou capital estrangeiro na assistência à 
saúde no país. 
c) Os serviços privados de assistência à saúde 
caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, 
de profissionais liberais, legalmente habilitados e de 
pessoas jurídicas de direito privado na promoção, 
proteção e recuperação da saúde. 
d) A iniciativa privada poderá participar de forma 
complementar no SUS, segundo diretrizes deste, 
mediante contrato de direito público ou convênio, 
tendo preferência as entidades filantrópicas e as 
sem fins lucrativos. 



4

18. De acordo com a Portaria nº 1.600 de 
07/07/2011, que institui a Rede de Atenção às 
Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS), 
assinale a alternativa correta:
a)  A  Atenção  Domiciliar  deve ser considerada 
como um componente da Rede de Atenção às 
Urgências.
b) Nas Unidades de Atenção Básica não se deve 
atender às urgências, pois estas não reúnem 
as condições necessárias para este tipo de 
atendimento, devendo sempre encaminhar o 
paciente para outros pontos de atenção.
c) O acolhimento com classificação do risco, 
constitui a base dos fluxos assistenciais da Rede 
de Atenção às Urgências, sendo obrigatório 
apenas para o componente “Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA 24h)”.
d) O componente Força Nacional de Saúde da rede 
de atenção às urgências no SUS é constituído pelo 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 
192).
________________________________________

19. De acordo com a Norma Regulamentadora nº 6, 
referente aos Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs), está correto afirmar que:
a) A guarda e conservação dos EPIs é de 
responsabilidade do empregador.
b) Os EPIs podem ser utilizados para outras 
finalidades que não foram destinadas, desde que 
ofereçam segurança ao trabalhador.
c) Nas empresas desobrigadas a constituir 
o Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), cabe 
ao empregador selecionar o EPI adequado ao risco, 
mediante orientação de profissional tecnicamente 
habilitado, ouvida a Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (CIPA) ou, na falta desta, o designado 
e trabalhadores usuários.
d) Higienização e manutenção periódica do EPI é 
responsabilidade do trabalhador.
________________________________________

20. Queimaduras são feridas traumáticas que 
causam dor, ansiedade, medo e angústia não 
somente no paciente, mas também em seus 
familiares. No que tange ao atendimento de 
enfermagem, é correto afirmar que:

a) Entre os cuidados de enfermagem ao paciente 
com queimadura de grande extensão deve-se incluir 
a manutenção da oxigenação e ventilação, manter 
sonda vesical e manter o paciente aquecido.
b) São diagnósticos de enfermagem ao paciente 
queimado: mobilidade física prejudicada, padrão 
respiratório ineficaz, nutrição equilibrada e risco de 
infecção.

c) No atendimento pré-hospitalar do paciente com 
queimadura de terceiro grau, deve-se passar óleo 
de girassol e envolver a área afetada com algodão 
ou tecido, mantendo o mesmo seco até a chegada 
ao pronto socorro evitando assim, o contato com a 
região queimada e prevenindo infecções.
d) Para o cálculo da área queimada podemos utilizar 
a regra dos nove, o Diagrama de Lund e Brouder e 
escala visual analógica.
________________________________________

21. Assinale a alternativa correta com relação 
ao atendimento em acidentes com animais 
peçonhentos e marinhos:
a)  Nos casos de queimaduras por água viva, deve-
se lavar o local com água doce abundante, e passar 
sobre a região afetada pasta d’agua para alívio da 
dor.
b) Em picadas de serpentes, antes de qualquer 
outro cuidado, deve ser realizado no local uma 
pequena incisão com objeto cortante esterilizado, 
para que o veneno escoe para fora do corpo.
c) Em acidentes com escorpião, na qual ocorre queda 
brusca da pressão arterial, o soro antilonômico deve 
ser administrado o máis rápido possível.
d) Em caso de picada de cobra venenosa, 
o soro antiofídico deve ser administrado, 
preferencialmente, por via endovenosa, por infusão 
lenta, e na impossibilidade de utilização desta via, 
deve ser administrado por via subcutânea.
________________________________________

22. A escala pré hospitalar de Cincinnati é uma 
ótima ferramenta para avaliação de um agravo 
neurológico, onde deve-se encaminhar o paciente 
o mais rápido possível para atendimento hospitalar. 
Assim, assinale a alternativa que apresenta 
respectivamente o tipo de agravo neurológico 
avaliado nesta escala, bem como um dos  
parâmetros da mesma:
a)  Meningite e abertura ocular.
b) Traumatismo cranioencefálico e resposta verbal.
c) Acidente vascular encefálico e déficit motor dos 
membros superiores.
d) Hipertensão intracraniana e paresia facial.
________________________________________

23. Um homem de 38 anos, após ter realizado 
uma radiografia com contraste iodado, apresenta-
se com taquisfigmia, náuseas, dificuldade para 
respirar, tontura, sensação de desmaio, urticária e 
angioedema. Pode-se dizer que os sinais clínicos 
apresentados por este paciente são sugestivos de:
a) Choque anafilático.
b) Choque hipovolêmico.
c) Choque cardiogênico.
d) Choque obstrutivo.
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24. As emergências psiquiátricas são transtornos 
que envolvem risco de morte ou risco social grave, 
necessitando de intervenções imediatas. Assinale 
a alternativa correta em relação às emergências 
psiquiátricas: 
a) Todo paciente psiquiátrico deve ser contido 
fisicamente a fim de não colocar em risco a equipe 
de atendimento e dos demais pacientes.
b) Ao atender uma emergência psiquiátrica não é 
recomendado separar o paciente dos demais, a 
fim de não causar constrangimento e sensação de 
desamparo ao mesmo. 
c) A síndrome de abstinência de substâncias 
psicoativas pode ser considerada uma emergência 
psiquiátrica.
d) Como regra, os pronto-socorros não podem 
atender casos de emergência psiquiátrica sem 
que este atendimento seja feito por um médico 
psiquiatra.
________________________________________

25. O acolhimento com classificação de risco é 
um modelo proposto pelo Ministério da Saúde que 
divide o serviço em eixos e áreas identificadas por 
cores que determinam o tipo de serviço prestado. 
Com base nesse modelo, assinale a alternativa que 
corresponde às características da área amarela.
a)  Área composta pelas salas de observação, 
que devem ser divididas por sexo (feminino e 
masculino) e idade (crianças e adultos), a depender 
da demanda. 
b) Área composta por uma sala de retaguarda para 
assistência de pacientes críticos e semicríticos, 
mas que já iniciaram a terapêutica de estabilização.
c) Área na qual encontra-se a sala de emergência 
para atendimento imediato dos pacientes com risco 
de morte, e a sala de procedimentos especiais 
invasivos.
d) Área onde os consultórios devem ser 
planejados de modo a possibilitar a presença do 
acompanhante e a individualidade do paciente, 
destinada ao atendimento de consultas de baixa e 
média complexidade.
________________________________________
26. Com relação à avaliação e cuidados com o 
recém-nascido, pode-se afirmar que:
a)  A escala ou  índice de Apgar é o método mais 
comumente empregado para avaliar o ajuste 
imediato do recém-nascido à vida extrauterina, e 
deve ser realizado nos 10º e 15º minutos de vida.
b) Proteção ocular, controle de temperatura, 
controle de diurese e mudança de decúbito são 
cuidados essenciais com o recém-nascido em 
fototerapia.
c) O método de capurro é amplamente utilizado 
para avaliar o desconforto respiratório do recém-
nascido prematuro.

d) A  tabela de Kramer relaciona os níveis  de  Bilirrubina 
Indireta (BI) com a zona dérmica de icterícia, onde a 
cabeça, pescoço e tórax correspondem à zona I  ou 
ictericia de grau I.
________________________________________

27. De acordo com o disposto no Código de Ética 
dos Profissionais de Enfermagem: “Abster-se de 
revelar informações confidenciais de que tenha 
conhecimento em razão de seu exercício profissional 
a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas 
ao sigilo” refere-se a um:
a) Princípio.
b) Proibição.
c) Responsabilidade e dever.
d) Direito.
_________________________________________

28. A tríade de Beck é um conjunto de três sinais 
clínicos associados ao tamponamento cardíaco. O 
Enfermeiro pode suspeitar da tríade de Beck quando, 
durante o exame físico, detectar:
a) Ortopnéia, tremores e bulhas cardíacas 
hiperfonéticas.
b)Taquisfigmia, sudorese intensa e rebaixamento do 
nível de consciência.
c) Dispnéia, hipertensão arterial e bulhas 
normofonéticas.
d) Hipotensão arterial, turgência de jugular e 
abafamento de bulhas cardíacas.
_________________________________________

29. As Síndromes Hipertensivas e Hemorrágicas 
na gravidez requerem cuidados específicos, pois, 
quando presentes,  incluem a gestante no protocolos 
de gestação de alto risco. No que se refere a estas 
Síndromes, assinale a alternativa correta:
a) A gravidez ectópica corresponde à nidação do 
ovo fora da cavidade uterina sendo mais frequente 
a prenhez tubária.
b) Descolamento prematuro da placenta consiste na 
separação intempestiva da placenta do seu sítio de 
implantação no corpo uterino antes do nascimento 
do feto, em uma gestação de qualquer idade 
gestacional.
c) A ocorrência de convulsões em mulheres com pré-
eclâmpsia caracteriza o quadro de abortamento onde 
a conduta clínica visa o tratamento das convulsões e 
o controle de hemorragias.
d) Conceitua-se como abortamento a interrupção da 
gravidez ocorrida antes da 20ª (vigésima) semana de 
gestação ou quando houver expulsão do concepto 
com peso inferior a 250g.
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30. No que se refere à biossegurança, está 
INCORRETO afirmar que:
a) A biossegurança compreende um conjunto de 
ações destinadas a prevenir, controlar, mitigar ou 
eliminar riscos inerentes às atividades que possam 
interferir ou comprometer a qualidade de vida, a 
saúde humana e o meio ambiente.
b) Em infecções ou colonização por microrganismos 
multirresistentes deve-se instituir as precauções 
de contato.
c) São classificados como artigos semicríticos 
aqueles que entram em contato com tecidos 
subepiteliais e sistema vascular.
d) No transporte de um paciente sob precaução 
para aerossóis, o profissional de saúde deverá 
utilizar máscara PFF-2 (N-95) e o paciente 
máscara cirúrgica.


