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LÍNGUA PORTUGUESA

cerca de 1%, enquanto nos países de alta renda chegou a
7% ou 8%.

Leia a tirinha abaixo para responder a questão de
número 1 e 2.

(Disponível em: (https://exame.abril.com.br/ciencia/excesso-de-peso-eresponsavel-por-4-dos-casos-de-cancer-no-mundo/ Adaptado)

3) O texto traz uma discussão sobre um importante
tema da atualidade:
a) Alertar a população a respeito das consequências que o
excesso de peso pode trazer decorrentes da falta de
atividade física e má alimentação.
b) Prever que o número de mortes por excesso de peso
pode diminuir se as pessoas praticarem atividades físicas
e consumirem alimentos saudáveis.
c) Afirmar que o excesso de peso é o único responsável
pelo número de mortes por câncer em 2012.
d) Ilustrar as consequências da má alimentação e da
necessidade de praticar uma atividade física nos dias
atuais.
4) De acordo com as regras de colocação pronominal,
assinale a alternativa que preenche respectivamente
as lacunas abaixo:
I- “Olhos ______ cor ilumina o meu mundo.”
II- “O carro ______ motor tinha fundido foi rebocado.”
III- “O menino cometeu uma infração. _____ será
calculada.”
IV- “Diga-me ________ você vai, que irei contigo.”
V- “Essa é a menina ________ fez o teste.”
a) cuja, que o, essa, aonde, cuja
b) cuja, cujo, esta, aonde, a qual
c) que a, que o, esta, onde, cujo
d) cujo a, cujo, essa, onde, a qual

(Disponível em:
http://aescritanasentrelinhas.com.br/2011/02/21/interpretacao-de-tirinhascalvin/)

1)Sobre o humor da tirinha assinale a alternativa
CORRETA.
a) Calvin empenhar-se na construção de um raciocínio em
prol da cobrança pelo desenho que ele mesmo fez.
b) Após o longo discurso de Calvin, seu pai não pagar pelo
valor solicitado.
c) O pai não reconhecer o valor de 500 dólares pedido por
Calvin.
d) Nenhuma das alternativas.

5) A alternativa que reescreve o trecho: “Convém
confiar a João esta responsabilidade.”, de acordo com
a norma-padrão de emprego e colocação pronominal,
é:
a) Convém confiar-lhe esta responsabilidade.
b) Convém confiá-lo esta responsabilidade.
c) Convém o confiar esta responsabilidade.
d) Convém confiar esta responsabilidade.

2) No último quadrinho o pai de Calvin utiliza a
locução “Ainda assim”, que é um conector de:
a) Consequência.
b) Adversidade.
c) Concessão.
d) Restrição.
Leia o texto abaixo para responder à questão de
número 3.

6) Observe a sentença: “E, aparecera como um clarão
reluzente.” A forma verbal em destaque, pode ser
substituída, sem prejuízo no seu significado, por:
a) vinham aparecendo
b) apareceu
c) havia aparecido
d) aparecia

Excesso de peso é responsável por 4% dos casos de câncer no
mundo
Um relatório da Sociedade Americana do Câncer
apontou que o excesso de peso foi responsável por cerca
de 3,9% dos casos de câncer em 2012. Os autores do
relatório afirmam que o número deverá crescer nas
próximas décadas, dadas as tendências.
Sistemas políticos, econômicos, práticas de
mercado que promovem o consumo de alimentos muito
energéticos e pouco saudáveis e pouco tempo de
atividade física estão aumentando os casos de pessoas
com excesso de peso, diz o relatório.
Em 2016, aproximadamente 40% dos adultos e
18% das crianças e adolescentes apresentaram excesso
de peso. O número cresceu em praticamente todos os
países, mas os maiores aumentos foram em países
subdesenvolvidos.
Em 2015, segundo o relatório, 4 milhões de mortes
foram associadas ao excesso de peso. O impacto
econômico destas mortes é estimado em 2 trilhões de
dólares. Em 2012, o excesso de peso foi responsável por
544,300 casos de câncer, ou seja, 3,9% do total de casos
da doença. Em países de baixa renda, a proporção variou

7) Preencha corretamente as lacunas das sentenças e
assinale a alternativa CORRETA quanto às regras do
acento indicativo de crase:
I- Reagirei _____ situação _____ qual estamos
acostumados.
II- Nós iremos _____ galerias de arte contemporâneas.
III- _____ medida que eu estudo, aprendo mais.
IV- Disse _____ aluna que a prova foi cancelada.
V- Você deve estar ciente de que terá de obedecer
_____ normas.
a) à...à, às, à, àquela, às
b) à...a, às, à, aquela, as
c) a...a, às, a, aquela, às
d) a...à, as, à, àquela, as
8) Assinale a alternativa em que há erro de regência,
de acordo com a língua culta.
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roupas limpas oriundas da lavanderia e armazenar
esses artigos para futura distribuição. Assinale a
alternativa CORRETA correspondente á Central de
Materiais e Esterilizações.
a) Até o inicio da década de 40, a limpeza, preparo e
armazenamento dos materiais era realizado pela equipe
de enfermagem das próprias unidades. A dinâmica do
serviço era descentralizada. Em meados da década de 50,
surgiram os Centros de Materiais parcialmente
centralizados e a CME semicentralizada na qual parte dos
instrumentos e materiais começou a serem preparados e
esterilizados.
b) A Resolução RDC nº. 307, de 15 de novembro de 2002,
considera a CME uma unidade de apoio técnico, que tem
como finalidade o fornecimento de materiais médicohospitalares
adequadamente
processados,
proporcionando, assim, condições para o atendimento
direto e a assistência à saúde dos indivíduos enfermos e
sadios, no entanto, uma grande parcela dos hospitais
públicos encontra-se
em
desacordo com
esta
determinação.
c) Áreas muito críticas são os ambientes onde existem
riscos aumentados de transmissão de infecção, onde se
realizam procedimentos de risco, com ou sem paciente ou
onde se encontram pacientes imunodeprimidos.
d) As lavadoras ultrassônicas não removem as sujidades
das superfícies dos artigos pelo processo de cavitação,
sendo necessário outro tipo de lavadora para
complementar a limpeza dos artigos com lumens.

a) Eu tinha trazido o livro.
b) Se o governo mantiver o acordo, dará certo.
c) Esqueci-me de você há muito tempo.
d) Ele interviu nas nossas negociações.
9) Na sentença “O aluno preencheu com medo o
gabarito da prova.” O termo em destaque exerce, na
oração, a função sintática de:
a) Objeto indireto.
b) Complemento nominal.
c) Predicativo do sujeito.
d) Predicativo do objeto.
10) Observe as sentenças:
I- “Ele estava irritado porque o carro quebrou.”
II- “Choveu, embora estivesse marcando sol.”
III- “Ele foi tão sincero que conseguiu a vaga.”
IV- “Fez o serviço como a mãe orientou.”
As conjunções em destaque expressam valor
semântico de oração subordinada adverbial:
a) causal, concessiva, consecutiva, conformativa.
b) explicativa, consecutiva, explicativa, conformativa.
c) consecutiva, temporal, causal, final.
d) causal, adversativa, explicativa, consecutiva.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11) De acordo com a lei nº 7.498, de 25 de junho de
1986 dispõe sobre a regulamentação do exercício da
enfermagem e dá outras providências. Art. 1º É livre o
exercício da Enfermagem em todo o território
nacional, observadas as disposições desta lei. A
Constituição Federal em seu art. 5º, ao tratar dos
direitos fundamentais, insere a liberdade de exercício
profissional, assim definida. Assinale a alternativa
CORRETA sobre a liberdade do exercício profissional
da Enfermagem de acordo com a lei acima citada.
a) A lei traz, a seguir, em seus arts. 2º, 6º, 7º e 8º, a
explanação das exigências legais que permitem o
exercício da Enfermagem em seus diversos graus de
habilitação, conforme garantido pela Constituição Federal.
b) Art. 3º A Enfermagem e suas atividades auxiliares
somente podem ser exercidas por pessoas legalmente
habilitadas e inscritas no Conselho Regional de
Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o
exercício.
c) As bases curriculares consideradas para o curso de
Auxiliar e de Técnico de Enfermagem são definidas na
Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 04, de 7
de outubro de 1990, que institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico.
d) A inscrição no COFEN tem como Inscrição Secundária
aquela concedida pelo Conselho Regional de Enfermagem
que jurisdiciona o domicílio profissional do interessado e
que confere habilitação legal para o exercício permanente
da atividade na área dessa jurisdição, e para o exercício
eventual em qualquer parte do Território Nacional.

13) Sobre o Período Pré-Operatório, assinale a
alternativa CORRETA.
a) No pré-operatório imediato o cliente é submetido a
exames que auxiliam na confirmação do diagnóstico e que
auxiliarão o planejamento cirúrgico, o tratamento clínico
para diminuir os sintomas e as precauções necessárias
para evitar complicações pós-operatórias, ou seja,
abrange o período desde a indicação para a cirurgia até o
dia anterior à mesma.
b) O período mediato corresponde às 24 horas anteriores
à cirurgia e tem por objetivo preparar o cliente para o ato
cirúrgico mediante os seguintes procedimentos: jejum,
limpeza intestinal, esvaziamento vesical, preparo da pele e
aplicação de medicação pré-anestésica.
c) Como o estado emocional pode interferir diretamente na
evolução pós-operatória, é importante que o cliente receba
orientações sobre os exames, à cirurgia, como retornará
da mesma e os procedimentos do pós-operatório, bem
como esclarecimentos sobre a importância de sua
cooperação.
d) O preparo pré-operatório, mediante utilização dos
instrumentos de observação e avaliação das necessidades
individuais, objetiva identificarem tanto as alterações
físicas como as emocionais (ansiedade, expectativa da
cirurgia, condições afetadas com a internação, etc.) do
cliente, pois interferem nas condições para o ato cirúrgico.
14) Classificados em permanentes ou de consumo, o
controle dos materiais utilizados no centro-cirúrgico
são de competência da equipe de Enfermagem. Os
materiais permanentes podem ser fixos ou móveis. Os
móveis são aqueles que podem ser deslocados ou
acrescidos à sala de operação de acordo com a
necessidade no ato operatório. Assinale a alternativa
CORRETA relacionada aos materiais e equipamentos
básicos do centro cirúrgico.

12) Como ciência, o processo de esterilização possui
menos de duzentos anos. Com a descoberta da
bactéria e a busca da morte microbiana muito se
evoluiu no campo microbiano e consequentemente no
processo de esterilização. A CME é uma unidade de
apoio técnico dentro do estabelecimento de saúde
destinada a receber material considerado sujo e
contaminado,
descontaminá-los,
prepará-los
e
esterilizá-los, bem como, preparar e esterilizar as
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a) Os equipamentos de consumo são aqueles que podem
ser movimentados pela sala, de acordo com a
necessidade.
b) As caixas de instrumentais, o estojo de material
cortante que não pode estar acondicionado dentro da
caixa de instrumentais, bandeja de material para anestesia
e fios de sutura de diferentes números e tipos são
materiais esterilizáveis.
c) Materiais complementares é a balança para pesar
compressas e gazes, as soluções antissépticas,
esparadrapo,
ataduras,
pomada
anestésica,
medicamentos anestésicos e de emergência, soluções
endovenosas do tipo glicosadas, fisiológica, bicarbonato
de sódio, solução de álcool hexa-hídrico (Manitol), de
Ringer e de Ringer Lactato.
d) Nenhuma das alternativas.

de umidade e temperatura do local, do tipo da embalagem,
da segurança da selagem e da rotatividade do estoque, de
forma a assegurar o uso dos produtos pela manutenção
da esterilidade.
b) O local de guarda ou de armazenamento de material
estéril, tanto no CME como nos setores assistenciais, deve
atender a padrões máximos definidos e concernentes a
esta prática relacionada à estrutura física, condições de
temperatura, acesso, equipamentos e mobiliários.
c) A embalagem para transporte é utilizada para transporte
interno de artigos não esterilizados dentro de suas
embalagens primárias e secundárias. Normalmente é uma
caixa de papelão resistente, engradado ou uma vagoneta
fechada ou outro tipo de "container".
d) O interior do invólucro é considerado estéril, mas não
pode ser usado com base de campo esterilizado.

15) Geralmente, os microrganismos que causam a
infecção hospitalar não causam infecções em outras
situações, pois eles aproveitam o ambiente com
poucas bactérias inofensivas e a queda da resistência
do paciente para se instalar. Apesar disto, as bactérias
hospitalares costumam desenvolver infecções graves
e de difícil tratamento, já que são mais resistentes aos
antibióticos, por isso, em geral, é necessário usar
antibióticos mais potentes para curar este tipo de
infecção. Assinale a alternativa CORRETA relacionada
às infecções hospitalares.
a) Atualmente, o termo infecção hospitalar tem sido
substituído por Infecção Relacionada à Assistência à
Saúde (IRAS). Essa mudança abrange não só a infecção
adquirida no hospital, mas também aquela relacionada a
procedimentos feitos em ambulatório, durante cuidados
domiciliares e à infecção ocupacional adquirida por
profissionais
de
saúde
(médicos,
enfermeiros,
fisioterapeutas, entre outros).
b) A ocorrência de uma infecção dependerá
principalmente da relação de desequilíbrio entre dois
fatores, os quais incluem a condição clínica do paciente e
a virulência e inoculo dos micro-organismos.
c) A Resolução RDC Nº 42, de 25 de novembro de 2010,
torna obrigatória a disponibilização de preparação
alcoólica para fricção antisséptica das mãos, pelos
serviços de saúde do país em diversos setores dos
Estabelecimentos Assistenciais de Saúde – EAS.
d) Em relação à fonte exógena, a microbiota do paciente
presente na flora da boca, trato digestivo e pele são sem
dúvida origem relevantes na etiologia das infecções
hospitalares.

17) Tratar de uma lesão, não significa apenas aplicar
um produto ou substância, significa cuidar de um ser
único, que possui suas peculiaridades e devem ser
respeitadas na hora de escolher a forma de tratamento
e a técnica de curativo. Assinale a alternativa
CORRETA correspondente aos conhecimentos de
curativos.
a) O cuidado com feridas traumáticas é determinado pela
forma como são tratadas. Cada tipo de fechamento da
ferida tem um efeito sobre a cicatrização. A cicatrização
ocorre por primeira ou segunda intenção.
b) Nas feridas limpas, não drenadas, recomenda-se o uso
de curativos nas primeiras 36 horas após a cirurgia. Se a
incisão estiver seca, recomenda-se limpeza com água e
sabão e secagem com gaze estéril. Não é recomendado
uso de PVP-I nestas feridas.
c) Curativos que utilizam coberturas auto-aderentes (à
base de hidrocolóides, filme transparente) dispensam o
uso de instrumental (pacote de curativo). Recomendam-se
luvas de procedimento, uma vez que o leito da ferida não
vai ser tocado.
d) Curativos secundários (alginato de cálcio, carvão
ativado) ficam em contato direto com a lesão e exigem
uma cobertura. Devem-se usar obrigatoriamente luvas
estéreis no momento da manipulação da placa e da
adaptação dela no leito da ferida.
18)
A administração segura
e
precisa
de medicamentos é uma das mais importantes
responsabilidades do profissional de enfermagem. O
profissional é responsável pela compreensão dos
efeitos de uma droga, pela administração correta, pela
monitorização da resposta do paciente e pelo auxílio
ao paciente na auto-administração correta. Assinale a
alternativa CORRETA sobre as técnicas de
administração de medicamentos.
a) Via Parenteral refere-se à administração da droga por
injeção, liberando-a diretamente no líquido tecidual ou no
sangue, sem atravessar a mucosa intestinal. A ação é
mais rápida e segura, não provocando irritação gástrica
nem vômito.
b)
Intramuscular
(IM)
deposita
a
medicação
profundamente em tecidos musculares esqueléticos como
o deltoide, o tríceps, glúteo máximo, etc. A absorção não é
muito rápida por ser pouco vascularizado.
c) A Via Retal essa via é utilizada quando o paciente
apresenta vômitos ou se encontra inconsciente. A
absorção é mais rápida, porém irregular e, com
frequência, imprevisível.

16) O processamento de produtos para saúde (PPS)
com qualidade nas instituições de saúde é uma
importante medida de prevenção e controle das
infecções relacionadas à assistência em saúde (IRAS).
Todas as etapas do processamento dos PPS devem
ser rigorosamente realizadas, almejando-se a garantia
de um produto isento de contaminante e que contribua
para uma assistência segura ao paciente durante os
procedimentos a serem realizados, sejam eles clínicos
ou cirúrgicos. Assinale a alternativa CORRETA
relacionada ao acondicionamento de materiais
esterilizados.
a) O tempo de esterilidade do produto na prateleira
segundo a RDC nº 15, de 2012, refere-se ao prazo que
cada instituição adota, baseando-se em itens como a
avaliação da integridade e resistência das embalagens,
nos eventos relacionados ao seu manuseio, das condições
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d) Na Sublingual os medicamentos ao colocados debaixo
da língua para serem absorvidos pela saliva. Apenas as
drogas lipossolúveis e não irritantes podem ser
administradas por essa via.
19) Sistemas de Informação em Saúde é um conjunto
de componentes que atuam de forma integrada, por
meio de mecanismos de coleta, processamento,
análise e transmissão da informação necessária e
oportuna para implementar processos de decisões no
Sistema de Saúde. Assinale verdadeiro(V) ou falso(F)
sobre o Sistema de Informações Ambulatoriais do
SUS (SIA/SUS):
( ) Limita-se às internações no âmbito do SUS.
( ) Para procedimentos de alta complexidade e alto
custo (hemodiálise, terapia oncológica etc.), o
SIA/SUS tem como documento básico a autorização
para procedimentos de alto custo/complexidade
(Apac).
( ) Permite a avaliação dinâmica do risco quanto à
ocorrência de surtos ou epidemias, a partir do registro
dos imunobiológicos aplicados e do quantitativo
populacional vacinado, agregados por faixa etária,
período de tempo e área geográfica.
(
) Trata-se de um instrumento de coleta,
armazenagem e análise de informações de gestão do
trabalho para planejamento e acompanhamento,
formulação de políticas de gestão a ser utilizado em
serviços e sistemas locais de saúde.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
a) V- V- F- F.
b) F- V- F- V.
c) F- V- F-F.
d) Nenhuma das alternativas.
20) O exame físico é uma etapa fundamental para o
planejamento do cuidado de enfermagem, no qual o
paciente é avaliado por meio de sinais e sintomas,
procurando por anormalidades que podem sugerir
problemas no processo de saúde e doença, utilizando
algumas técnicas propedêuticas: Em relação a
inspeção na frequência respiratória que deve ser
contada por um minuto inteiro, e avaliada em algumas
categorias assinale a alternativa CORRETA:
a) Taquipneia - nas frequências entre 12 a 20 movimentos
ventilatórios por minuto (mvm).
b) Eupneia – frequências superiores a 20 por minuto,
geralmente é o primeiro indicador de dificuldade
respiratória. Possíveis causas incluem febre, ansiedade,
dor, problemas circulatórios, ou ainda, anemia.
c) Bradipneia – frequência respiratória inferior a 10
movimentos respiratórios por minuto. Pode ser um
indicativo de elevação da pressão intracraniana,
depressão do centro respiratório, overdose por narcóticos,
deterioração severa na condição do paciente, hipotermia.
d) Nenhuma das alternativas.
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