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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 05.
Texto 1

Vaidade é uma qualidade sim!
Vaidade, segundo o dicionário Aurélio, é a "qualidade do que é vão, ilusório. Desejo
imoderado de atrair admiração" e há muito tempo deixou de ser um atributo exclusivo de
mulheres. Hoje crianças e homens também se preocupam muito com sua aparência exterior.
Sem falar em adolescentes e jovens que sonham com uma carreira promissora no mundo da
5 moda, na qual a vaidade é essencial.
Querer se sentir bonita (o), vestir-se bem, cuidar do corpo, melhorar aqueles pontos
nem tão positivos são desejos saudáveis de todo o ser humano, uns mais outros menos. Não
ter vaidade nenhuma não é um bom sinal, pois a vaidade pode demonstrar o cuidado que
temos conosco, nossa auto-estima.
10
O perigo acontece quando deixamos de investir em outros atributos e deixamos que o
mundo exterior domine nossos padrões, estabeleça metas incompatíveis com nossa realidade
ou inalcançáveis, nos tornando escravos de padrões externos, o que acaba por ocasionar
diversas dificuldades ou mesmo patologias, tais como individualidade excessiva, narcisismo,
competições desnecessárias, anorexia, bulimia, depressão, transtornos de ansiedade. O
15 vaidoso excessivo não consegue lidar com uma aparência menos do que "perfeita". (...)
O segredo encontra-se no equilíbrio. Saber dosar o desejo de se cuidar com os
exageros exigidos pela mídia, sociedade, enfim, o meio em que estamos inseridos; saber
investir em outros pontos, como inteligência, personalidade, empatia, não deixando que o
externo se torne mais importante que o nosso interior, para não se tornar alguém superficial,
20 narcisista.
Sabe por quê? Porque tudo isso é muito vulnerável. As coisas que realmente ficam ao
longo de nossa vida são nossa saúde física e emocional, nossos relacionamentos, nosso
amor-próprio, o que só conseguimos ao buscar qualidade de vida. Isso é ser feliz!
Fonte: http://www.tvcv.com.br. Artigo escrito para Revista Mídia Regional. Acessado em 20 de maio de 2010.

QUESTÃO 01
Em relação ao assunto do texto, é INCORRETO afirmar que:
A) Pode-se deduzir que a vaidade é vista como algo capaz de revelar o cuidado que o ser humano tem

consigo mesmo.
B) A ausência de vaidade é um ponto negativo, já que isso pode demonstrar baixa auto-estima.
C) Há pessoas que se tornam submissas aos padrões de beleza impostos pela mídia, e tal fato é visto
como um fator prejudicial.
D) O autor afirma que a vaidade é duradoura e sua presença é essencial ao longo de nossas vidas.
QUESTÃO 02
Dificuldades e patologias como individualidade excessiva, narcisismo, competições desnecessárias,
anorexia, bulimia, depressão, transtornos de ansiedade, dentre outros, têm como causa, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

O privilégio da essência interior em detrimento da aparência exterior.
O desejo de alcançar marcos que não condizem com a real condição em que se encontra.
A adoção de uma postura de sujeição às influências externas.
Não investir em outros atributos como inteligência e personalidade.
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QUESTÃO 03
Ainda em relação ao Texto 1, analise os itens que se seguem sobre as estratégias argumentativas
utilizadas pelo autor:
I- Aproximar-se do leitor através do emprego de construções como: “Sabe por quê?” (linha 21), que
aciona diretamente o interlocutor, e uso de primeira pessoa, como em “nossos relacionamentos”
(linha 22).
II- Explicitar claramente sua opinião sobre os fatos, o que pode ser percebido no uso das seguintes
expressões, dentre outras: “não é um bom sinal” (linha 8), “mais importante” (linha 19), e no
próprio título.
III- Lançar mão de exemplos e enumerações.
IV- Usar definição do dicionário para contextualizar e esclarecer o assunto.
Assinale a alternativa cuja sequência está CORRETA.
A)
B)
C)
D)

Estão corretas apenas as proposições I, II e III.
Estão corretas apenas as proposições II e IV.
Estão corretas apenas as proposições I e IV.
Todas estão corretas.

QUESTÃO 04
Assinale a proposição em que haja ALTERAÇÃO de sentido ao se reescrever o fragmento a seguir:
“Querer se sentir bonita (o), vestir-se bem, cuidar do corpo, melhorar aqueles pontos nem tão
positivos são desejos saudáveis de todo o ser humano, uns mais outros menos.” (linhas 06 e 07).
A) São desejos saudáveis de todo o ser humano, ainda que em proporções diferentes: Querer se sentir

bonita (o), vestir-se bem, cuidar do corpo, melhorar aqueles pontos nem tão positivos.
B) Querer se sentir bonita (o), vestir-se bem, cuidar do corpo, melhorar aqueles pontos nem tão
positivos são desejos saudáveis de todo o ser humano, incondicionalmente.
C) Querer se sentir bonita (o), vestir-se bem, cuidar do corpo, melhorar aqueles pontos nem tão
positivos são desejos saudáveis de todo o ser humano. Alguns sentem tais desejos em maior grau,
outros, em menor.
D) São desejos saudáveis de todo o ser humano, mesmo que uns sintam mais vontade e outros, menos:
Querer se sentir bonita (o), vestir-se bem, cuidar do corpo, melhorar aqueles pontos nem tão
positivos.
QUESTÃO 05
Considerando cada proposição, indique V para verdadeira e F para falsa a respeito dos elementos
linguísticos do texto.
I- ( ) “O perigo acontece quando deixamos de investir em outros atributos” (linha 10). A palavra
destacada é uma conjunção subordinativa indicadora de circunstância de tempo.
II- ( ) “Isso é ser feliz!” (linha 23). Esse trecho mostra a opinião do autor em relação ao que foi
exposto anteriormente.
III- ( ) A palavra destacada em “... para não se tornar alguém superficial, narcisista” (linhas 19 e 20)
é uma derivação da palavra Narciso, o que dispensa um conhecimento extratextual para ser
compreendida.
IV- ( ) As palavras incompatíveis, saudáveis e auto-estima resultam do mesmo processo de formação.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA:
A) F– F– V– V.
B) V– V– F– V.
C) V– V– F– F.
D) F– V– V– F.
IFNMG - Concurso Público – Edital Nº. 20/2010.

2

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO
EDITAL Nº. 020/2010

INSTRUÇÃO: O fragmento a seguir, retirado do texto intitulado “A vaidade”, serve de base para responder às
questões de 06 a 08.

Texto 2
(...) Como diria Francis Bacon, os vaidosos são os joguetes desprezados dos homens sábios e
discretos, o objeto de admiração dos tolos, os ídolos dos parasitas e os escravos de sua própria
vaidade. A vaidade nada cria e, quanto mais se tem, tem-se a menos. Com a exposição indevida,
comunicam-se os defeitos que o recato encobria e, se não há talento, o sentimento enfraquece a
original essência. A literatura diz-nos que existiam tipos de mármores perfeitos, que não precisavam
de uma camada de cera, aplicada aos defeituosos. Aqueles eram o que eram. Estes, ao contrário,
eram eles e mais uma substância que os fazia parecer o que não eram. Falaz polimento, superficial
sentimento! Deixo ao leitor a reflexão. O mundo anda mesmo pouco atraente. A pungente e cruel
realidade da vaidade e da mediocridade... Tudo parece muito igual, com exceção dos que se põem a
salvo pela poesia diária... Peço licença, então, para dizer-lhes: a moda, agora, é a dos sem-vaidade.
Fonte: MONTEIRO NETO, M. Y. A vaidade. Disponível em http://portalamazonia.globo.com/pscript/artigos . Acesso em
19 de maio de 2010.

QUESTÃO 06
Esse texto:
A)
B)
C)
D)

Reitera o ponto de vista defendido no Texto 1.
Refuta apenas a argumentação utilizada no último parágrafo do primeiro texto.
Trata do tema vaidade sob uma perspectiva negativa, impugnando o que se defende no Texto 1.
Contesta a ideia defendida no Texto 1: a de que a vaidade seja algo nocivo.

QUESTÃO 07
A linguagem utilizada no Texto 2 é predominantemente:
A)
B)
C)
D)

Metafórica e plurissignificativa.
Eufemística e literal.
Denotativa e subjetiva.
Objetiva e impessoal.

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa que contém análise INADEQUADA acerca do vocabulário do texto em questão:
A) Em “Falaz polimento, superficial sentimento!”, a palavra em destaque pode ser substituída por

“ilusório”, sem prejuízo de sentido.
B) Em “A pungente e cruel realidade da vaidade e da mediocridade.”, os vocábulos destacados
pertencem ao mesmo campo semântico.
C) Em “... a moda, agora, é a dos sem-vaidade.”, a palavra em destaque é sinônima de “ostentação”.
D) No trecho “Com a exposição indevida, comunicam-se os defeitos que o recato encobria.”, o
vocábulo destacado diz respeito ao “ato de resguardar com cuidado”.
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INSTRUÇÃO: Leia alguns fragmentos retirados da entrevista concedida por Ivo Pitanguy à Revista Istoé, para
responder às questões 09 e 10.

Texto 3
“Nunca pensei em passar por uma plástica”
Aos 80 anos, um dos mais aclamados cirurgiões plásticos do mundo, Ivo Pitanguy fala a
ISTOÉ.
ISTOÉ – O sr. já pensou em passar pelo bisturi?
Ivo Pitanguy – Nunca. O ser humano não tem obrigação de se operar. Quem convive bem com sua
imagem, se tolera ou tem um ego condescendente não há por que fazer. Os menos satisfeitos são
aqueles que se operaram por imposição de terceiros. Deve-se buscar o tratamento para o próprio bemestar, e este não é o meu caso. (...)
ISTOÉ – O sr. acha que existe um exagero na busca por cirurgias plásticas?
Pitanguy – Acho. Há uma procura muitas vezes desnecessária e cabe ao cirurgião sentir se a
pessoa terá ou não benefício, em todas as classes sociais. Não há diferença entre as dondocas e as
mulheres de baixa renda. Hoje está tudo muito democratizado, o que aumenta a importância de os
cirurgiões serem bem treinados, capazes de julgar cada caso. Muitas vezes as pessoas esperam mais da
cirurgia do que podemos dar. (...)
ISTOÉ – O sr. já disse a alguma paciente que ela não precisava de plástica?
Pitanguy – A toda hora. Às quartas-feiras recebo na Santa Casa doentes mais complexos, aqueles
que estão bem e não se vêem bem. Isso se chama morfofobia, a fobia da própria forma. O plástico
também tem de ser psicólogo. (...)
ISTOÉ – Os homens estão procurando mais a cirurgia plástica?
Pitanguy – A procura tem crescido bastante. Acho que, depois de a mulher ter entrado no mercado
de trabalho, o homem passou a se permitir a própria fragilidade, a ter direito ao seu corpo. Agora a
sociedade não condena mais que ele se cuide. (...)
ISTOÉ – Como o sr. chegou aos 80 anos com essa saúde, em plena atividade profissional?
Pitanguy – O que fiz a vida inteira foi dar a cada momento a sua importância total, vivê-lo com
intensidade e procurar tirar dele o que podia ser mais construtivo. Um pouco de equilíbrio ajuda, assim
como um pouco de loucura. O equilíbrio exagerado retira a percepção dos fatos e a vida é muito
surrealista. (...)
Fonte: Revista IstoÉ, 19 de julho de 2006, pp. 7-9 [Fragmentos]. Texto adaptado.

QUESTÃO 09
Ao realizar uma comparação entre os Textos 1 e 3, percebe-se a presença de alguns pontos de vista e
argumentações convergentes. Analise alguns fragmentos retirados dos textos em questão e assinale a
alternativa que NÃO comprova essa convergência.
A) “A vaidade (...) há muito tempo deixou de ser um atributo exclusivo de mulheres” (Texto 1). “Acho

que, depois de a mulher ter entrado no mercado de trabalho, o homem passou a se permitir a
própria fragilidade, a ter direito ao seu corpo” (Texto 3).
B) “O perigo acontece quando deixamos de investir em outros atributos e deixamos que o mundo
exterior domine nossos padrões, estabeleça metas incompatíveis com nossa realidade ou
inalcançáveis...” (Texto 1). “Os menos satisfeitos são aqueles que se operaram por imposição de
terceiros” (Texto 3).
C) “O segredo encontra-se no equilíbrio” (Texto 1). “Há uma procura muitas vezes desnecessária e
cabe ao cirurgião sentir se a pessoa terá ou não benefício, em todas as classes sociais”(Texto 3).
D) “As coisas que realmente ficam ao longo de nossa vida são nossa saúde física e emocional, nossos
relacionamentos, nosso amor-próprio, o que só conseguimos ao buscar qualidade de vida” (Texto
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1). “O que fiz a vida inteira foi dar a cada momento a sua importância total, vivê-lo com
intensidade e procurar tirar dele o que podia ser mais construtivo” (Texto 3).
QUESTÃO 10
Marque a opção que contém análise morfossintática CORRETA:
A) Em “Os menos satisfeitos são aqueles que se operaram por imposição de terceiros.”, a palavra em

destaque funciona, no contexto em que foi utilizada, como adjetivo.
B) Em “Deve-se buscar o tratamento para o próprio bem-estar”, a partícula destacada é classificada

como expletiva ou de realce.
C) Em “Não há diferença entre as dondocas e as mulheres de baixa renda.”, o vocábulo em destaque

funciona como núcleo do sujeito. Portanto, tem-se sujeito determinado simples.
D) Em “... depois de a mulher ter entrado no mercado de trabalho, o homem passou a se permitir a

própria fragilidade...”, é aconselhável que a preposição e o artigo que a precede fiquem separados,
não resultando na forma combinada da (preposição de com artigo a).

PROVA DE LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11
São Poderes da União, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

O Legislativo e o Judiciário.
O Executivo e o Legislativo.
O Executivo e o Judiciário.
O Judiciário e o Ministério Público.

QUESTÃO 12
NÃO são considerados princípios que regem a República Federativa do Brasil em suas relações
internacionais:
A)
B)
C)
D)

A Igualdade tributária e Legalidade.
Defesa da paz e Solução pacífica dos conflitos.
Não intervenção e Concessão de asilo político.
Autodeterminação dos povos e Igualdade entre os Estados.

QUESTÃO 13
Assinale a alternativa CORRETA:
A) O princípio constitucional da legalidade prescreve que ninguém será obrigado a fazer algo senão

em virtude de lei que determine um agir por parte do cidadão.
B) O princípio da igualdade significa o tratamento isonômico de todos os cidadãos, sem qualquer

possibilidade de tratamento desigual.
C) É livre a expressão de credo religioso, vedados, porém, cultos e liturgias cujas práticas não estejam
definidas em lei.
D) O direito ao exercício de credo religioso possibilita a escusa em cumprir, sem prestações legais
alternativas, por exemplo, o serviço militar obrigatório.
QUESTÃO 14
As seguintes ações constitucionais são consideradas “Remédios Constitucionais”, EXCETO:
A) Habeas data e mandado de segurança.
B) Mandado de segurança e agravo de instrumento.
C) Mandado de injunção e ação popular.
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D) Mandado de segurança e mandado de injunção.

QUESTÃO 15
Dos direitos a seguir, assinale qual NÃO é considerado como Direito Social:
A)
B)
C)
D)

Moradia.
Educação.
Saúde.
Devido processo legal.

QUESTÃO 16
NÃO fazem parte do processo legislativo a elaboração:
A)
B)
C)
D)

De decretos legislativos e regulamentos.
De emendas à constituição e medidas provisórias.
De medidas provisórias e regimento interno do Supremo Tribunal Federal.
De leis complementares e leis ordinárias.

QUESTÃO 17
É considerada situação de inelegibilidade relativa, EXCETO:
A) A necessidade de desincompatibilização por parte de certos agentes políticos, em determinadas

situações.
B) A inelegibilidade reflexa por motivo de parentesco.
C) A proibição de reeleição por mais de um período subsequente.
D) O analfabetismo.
QUESTÃO 18
NÃO são considerados Direitos Políticos:
A)
B)
C)
D)

A liberdade de manifestação do pensamento e o plebiscito.
O referendo e a iniciativa popular de projetos de lei.
O voto secreto, na forma da Constituição, e o plebiscito.
O referendo e o plebiscito.

QUESTÃO 19
Assinale a alternativa INCORRETA:
A) A moralidade administrativa exige “atuação ética dos agentes da Administração Pública”.
B) Os vencimentos dos cargos do Poder Executivo poderão, na forma da lei, ser superiores aos do

Poder Judiciário.
C) A legalidade é considerada tanto princípio afeito aos direitos fundamentais básicos quanto à
Administração Pública.
D) A eficiência e a publicidade são considerados princípios sensíveis a toda Administração Pública.
QUESTÃO 20
NÃO se aplica aos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
A) Aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição aos 65 anos para homens, observados outros

requisitos legais.
B) Aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição aos 60 anos para mulheres, observados

outros requisitos legais.
C) Aposentadoria compulsória aos 65 anos.
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D) Requisitos e critérios diferenciados para a aposentadoria de servidores que exerçam, na forma da

lei, atividades consideradas insalubres.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Para um cliente em tratamento por amebíase, foi prescrito Flagyl® (Metronidazol) 150 mg EV. Porém,
na farmácia do hospital havia disponível Flagyl® 500mg em frasco de 100 ml. Qual a quantidade do
medicamento a ser administrada?
A)
B)
C)
D)

30 ml
25 ml
15 ml
12, 5 ml

QUESTÃO 22
Durante a coleta de sinais vitais e glicemia capilar na consulta pré-operatória de uma série de clientes, o
Técnico em Enfermagem registrou, em relação ao senhor José, 40 anos, os seguintes valores:
Temperatura:
Pulso:
Frequência Respiratória:
Pressão Arterial:
Glicemia capilar:

37,2 °C
86 bpm
26 mrm
100X60 mmHg
49 mg/dl

Em termos técnicos, tais valores devem ser classificados como:
A)
B)
C)
D)

Hipertermia, taquisfigmia, eupneia, normotensão, normoglicemia.
Normotermia, taquisfigmia, eupneia, hipotensão, hipoglicemia.
Normotermia, normofigmia, taquipneia, hipotensão, normoglicemia.
Normotermia, normofigmia, taquipneia, normotensão, hipoglicemia.

QUESTÃO 23
Para realizar o teste tuberculínico (PPD) em um indivíduo obeso, o procedimento deverá ser o seguinte:
A)
B)
C)
D)

Selecionar agulha 13X4,5; ângulo de 30°; ao centro da região deltoideana.
Selecionar agulha 20X5,5; ângulo de 15°; ao centro da região deltoideana.
Selecionar agulha 20X5,5; ângulo de 30°; ao centro da região deltoideana.
Selecionar agulha 13X4,5; ângulo de 15°; na face interna do antebraço.

QUESTÃO 24
Em atividades de prevenção em nível terciário de assistência à saúde, o Técnico em Enfermagem deve
se ocupar em atender pessoas que necessitam saber sobre:
A)Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.
B) Prevenção de complicações pós-operatórias.
C) Cuidados dietéticos na prevenção do diabetes e hipertensão.
D) Triagem neonatal como instrumento rastreador para diagnóstico precoce de anemia falciforme.
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QUESTÃO 25
Um cliente em uso de Furosemida 40mg IV de 8/8 horas com diagnóstico de Insuficiência Cardíaca
Congestiva teve essa prescrição para tratamento do quadro de:
A)
B)
C)
D)

Edema.
Taquicardia.
Hipertensão.
Arritmia.

QUESTÃO 26
O cuidado de enfermagem ao cliente portador de feridas tem como objetivos diminuir o risco de
infecção e complicações no cliente, além de auxiliar no processo de cicatrização. Diante do exposto,
marque a alternativa que julgar INCORRETA:
A) O uso do antisséptico polivinilpirrolidona-iodo é contra-indicado em feridas abertas, por causa do

seu efeito citotóxico.
B) A limpeza de feridas consideradas infectadas deve partir do leito em direção às bordas, a fim de

evitar o deslocamento de microrganismos para um lugar que não os contenha.
C) O curativo com gaze úmida é indicado para todas as feridas abertas não-infectadas, desde que haja

uma cobertura secundária de gaze seca.
D) As úlceras por pressão estágio I apresentam eritema local que não desaparece após alívio da
pressão, além de manter a integridade da epiderme.
QUESTÃO 27
Conforme a Lei 7498/86, que dispõe sobre o exercício profissional, a Enfermagem deverá ser exercida
privativamente pelo Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira,
respeitados os respectivos graus de habilitação. Sobre isso, marque a alternativa INCORRETA:
A) A prescrição da assistência de enfermagem e os cuidados diretos a pacientes graves com risco de

morrer são atividades privativas do Enfermeiro.
B) O Técnico de Enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo

serviços auxiliares de enfermagem bem como a participação em nível de execução simples em
processos de tratamento.
C) O Técnico de Enfermagem deverá exercer suas atividades em instituições de saúde, públicas e
privadas, e em programas de saúde, somente sob orientação e supervisão de Enfermeiro.
D) São Técnicos de Enfermagem os titulares do diploma ou do certificado legalmente conferido por
escola ou curso estrangeiro, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado
no Brasil como diploma de Técnico de Enfermagem.
QUESTÃO 28
São consideradas falsas contra-indicações para a administração de vacinas, EXCETO:
A) Aplicação de vacina contra raiva em andamento.
B) Doença neurológica estável ou pregressa com presença de sequelas.
C) Afecções recorrentes infecciosas ou alérgicas das vias respiratórias superiores, com tosse e/ou

coriza, diarreia leve ou moderada, doenças da pele – impetigo, escabiose, etc.
D) Pessoas acometidas por neoplasias malignas.

IFNMG - Concurso Público – Edital Nº. 20/2010.

8

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO
EDITAL Nº. 020/2010

QUESTÃO 29
A administração de vários imunobiológicos em um mesmo atendimento é conduta indicada e
econômica que facilita a efetivação do esquema e permite, em um reduzido número de contatos com o
serviço de saúde, vacinar a pessoa contra o maior número possível de doenças. Com base nisso, marque
a alternativa CORRETA:
A) Na vacinação combinada, dois ou mais agentes são administrados numa única preparação, como,

por exemplo, as vacinas contra Febre Amarela e Tríplice Viral.
B) Na vacinação associada, misturam-se as vacinas no momento da aplicação. Essa mistura deverá ser

feita para garantir a agilidade do serviço e realizada sob autorização da Secretaria Municipal de
Saúde.
C) Na vacinação simultânea, duas ou mais vacinas são administradas em diferentes locais ou por
diferentes vias num mesmo atendimento como, por exemplo, DTP por via intramuscular, Sarampo
por via subcutânea, BCG por via intradérmica e a Sabin por via oral.
D) As aplicações simultâneas possíveis aumentam a frequência e a gravidade dos eventos adversos e
reduzem o poder imunogênico que cada componente possui quando administrado isoladamente.
QUESTÃO 30
Com relação à transmissão da dengue, analise as afirmativas a seguir.
I- Pratinhos de vasos de plantas, pneus, garrafas destampadas e recipientes com água parada são
possíveis criadouros das fêmeas do mosquito transmissor da dengue.
II- A reprodução do mosquito se completa, em média, dois dias após a postura dos ovos, dependendo
de uma série de fatores, como temperatura e quantidade de matéria orgânica na água.
III- O tempo de vida do mosquito transmissor da dengue é de pouco mais de um mês.
IV- Existem relatos de transmissão da dengue através de contato físico e secreções.
São CORRETAS as afirmativas:
A)
B)
C)
D)

Apenas I e IV.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
Apenas II e IV.

QUESTÃO 31
O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença comum, de incidência crescente e apresenta alta
morbimortalidade, com perda importante na qualidade de vida. Marque a opção INCORRETA acerca
dessa patologia:
A) As consequências do DM, em longo prazo, incluem disfunção e falência de vários órgãos,

especialmente rins, olhos, nervos, coração e vasos sanguíneos.
B) Alguns sinais e sintomas do DM são poliúria, polidipsia, polifagia, emagrecimento rápido, astenia e
diminuição brusca da acuidade visual.
C) Cerca de 50% dos casos de DM estão associados à Hipertensão Arterial. É possível identificar em
ambas a presença de resistência insulínica, resistência vascular periférica aumentada e disfunção
endotelial.
D) O diagnóstico de DM em idosos é feito com facilidade, já que estes apresentam uma expressão
clínica típica da doença, como poliúria, polidipsia e, com frequência, cetoacidose.
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QUESTÃO 32
As infecções hospitalares constituem risco significativo à saúde dos usuários dos hospitais; sua
prevenção e controle envolvem medidas de qualificação da assistência hospitalar, de vigilância
sanitária e outras, com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade dessas infecções.
Poderá ser classificada como infecção hospitalar:
A) Aquela constatada ou em incubação no ato de admissão do paciente, desde que não relacionada

com internação anterior no mesmo hospital.
B) As infecções de recém-nascidos associadas com bolsa rota superior a 24 (vinte e quatro) horas.
C) Aquela manifestada antes de 72 horas da internação, quando associadas a procedimentos
diagnósticos e/ou terapêuticos, realizados durante esse espaço de tempo.
D) A infecção em recém-nascido, cuja aquisição por via transplacentária é conhecida ou foi
comprovada e que se tornou evidente logo após o nascimento.
QUESTÃO 33
Paciente A. N. foi internado com prescrição de uma bolsa de concentrado de hemácias (300 ml), para
correr em duas horas. De acordo com as informações anteriores, quantas gotas deverão correr por
minuto?
A)
B)
C)
D)

50 gotas / minuto.
5 gotas / minuto.
15 gotas / minuto.
30 gotas / minuto.

QUESTÃO 34
Com relação à administração de medicamento, marque a alternativa CORRETA.
A) Um dos riscos da administração de medicamento por via intramuscular é a lesão de nervos

próximos ao local usado para administração.
B) A via oral é usualmente mais segura e confiável com relação à quantidade de medicamento
absorvida.
C) A via subcutânea é indicada quando se quer uma absorção muito rápida do medicamento.
D) Na via intravenosa, os medicamentos são administrados geralmente diluídos e injetados
rapidamente, produzindo, assim, efeitos instantâneos.
QUESTÃO 35
De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é um direito do profissional:
A) Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de

imperícia, negligência ou imprudência.
B) Prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza.
C) Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício

profissional.
D) Prestar adequadas informações à pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos,
benefícios e intercorrências acerca da assistência de enfermagem.
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QUESTÃO 36
Analise as alternativas a seguir, relacionadas à etiologia, transmissão e patogênese da tuberculose.
I- A doença se propaga por meio de gotículas contendo os bacilos expelidos por um doente com
tuberculose pulmonar ou com qualquer tipo de tuberculose, ao tossir, espirrar ou falar em voz alta.
II- A doença é favorecida e prolifera em áreas de grande concentração humana, com precários serviços
de infraestrutura urbana, como saneamento e habitação, onde coexistem a fome e a miséria.
III- A probabilidade de que a tuberculose seja transmitida depende da contagiosidade do caso índice, do
tipo de ambiente em que a exposição ocorreu e da duração da exposição.
IV- Das pessoas infectadas pela tuberculose, em torno de 60% adoecem, metade delas durante os dois
primeiros anos após a infecção e a outra metade ao longo da vida.
Estão INCORRETAS as afirmações:
A)
B)
C)
D)

I e IV apenas.
I e II apenas.
III e IV apenas.
II e III apenas.

QUESTÃO 37
A vacina tetravalente faz parte do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, para
crianças aos 2, 4 e 6 meses de vida. Marque a opção que contém, respectivamente, a via, local de
administração e agulha usada para aplicação dessa vacina:
A)
B)
C)
D)

Subcutânea; no deltóide; agulha 25 x 7.
Intramuscular; no vasto lateral da coxa; agulha 20 x 5,5.
Intramuscular; no glúteo; agulha 25 x 6.
Subcutânea; no vasto lateral da coxa; agulha 13 x 4,5.

QUESTÃO 38
As afirmações a seguir são relacionadas ao conceito e controle de Hipertensão Arterial e Diabetes
Mellitus. Analise-as e marque V para verdadeira(s) e F para falsa(s).
I- ( ) O limite escolhido para definir Hipertensão Arterial em adultos é o de igual ou maior que
140x90 mmHg, quando encontrado em pelo menos duas aferições, realizadas em momentos
diferentes.
II- ( ) Níveis de pressão arterial sistólica entre 120 e 139 mmHg e/ou pressão arterial diastólica
entre 85 e 89 mmHg são considerados limítrofes.
III- ( ) A Diabetes Mellitus caracteriza-se por hiperglicemia crônica com distúrbios do metabolismo
dos carboidratos, lipídeos e ácidos nucleicos.
IV- ( ) Denomina-se resistência à insulina o estado no qual ocorre menor captação de glicose por
tecidos periféricos, em resposta à ação de insulina. As demais ações do hormônio estão
mantidas ou mesmo acentuadas.
A sequência CORRETA está na alternativa:
A)
B)
C)
D)

F, F, F, V.
F, V, V, V.
V, F, F, V.
V, V, F, F.
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QUESTÃO 39
De acordo com a classificação do Ministério da Saúde, são considerados fatores de risco reprodutivo,
para uma gravidez, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Idade menor que 15 anos e maior que 35 anos.
Nuliparidade e multiparidade.
Peso menor que 45 Kg e maior que 75 Kg.
Intervalo interpartal maior que dois anos e menor que 5 anos.

QUESTÃO 40
Durante o atendimento pré-natal, está prevista, na primeiro consulta como rotina mínima, a solicitação
dos seguintes exames complementares, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Sorologia para sífilis.
Sorologia para rubéola.
Fator Rh.
Dosagem de hemoglobina e hematócrito.
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RASCUNHO
CARTÃO DE RESPOSTAS
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
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