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À LÍNGUA PORTUGUESA
Pré-sal: combustível para a educação
Maria Izabel Azevedo Noronha
A descoberta de reservas de petróleo na região pré-sal
da plataforma marítima brasileira representa uma nova era
econômica para o nosso país. Apenas no campo de Tupi,
na Bacia de Santos, as estimativas apontam para a
existência de um volume de cinco a oito bilhões de
barris de petróleo. Trata-se de uma formidável conquista
do nosso país, graças ao empenho de nossos técnicos, às
políticas energéticas que vêm sendo implementadas e ao
desenvolvimento de uma tecnologia de exploração em
águas profundas que é única no mundo.
Entretanto, para que o novo salto que se projeta para a
economia brasileira nos próximos anos resulte em melhoria
real na qualidade de vida do nosso povo, resgatando a maioria
da população de séculos de carências, miséria e
abandono, é necessário que os vultosos recursos que advirão
da exploração dessa riqueza recém-descoberta revertam em
investimentos nas áreas sociais, sobretudo e prioritariamente
na educação.
Alguns segmentos conservadores (...) criticam o volume
de investimentos necessários para a exploração das
reservas do pré-sal — algo como R$ 2 trilhões até 2017.
Esquecem, providencialmente, que as reservas
descobertas, segundo alguns especialistas, têm o
potencial comercial estimado de até 100 trilhões.
Acreditamos que o povo brasileiro merece, sim, que se
façam investimentos dessa ordem, os quais, naturalmente,
serão maiores ou menores de acordo com a confirmação dos
volumes de petróleo de cada reserva. O fundamental é que os
royalties e as receitas resultantes da tributação desse
verdadeiro tesouro sejam revertidos para aquele setor
que pode fazer com que o Brasil dê o salto definitivo
para o futuro, que é a educação.

As questões de 01 a 04 referem-se ao texto anterior.

01 – Leia:
...é necessário que os vultosos recursos que advirão da
exploração dessa riqueza recém-descoberta revertam em
investimentos nas áreas sociais, sobretudo e prioritariamente na
educação.
Com o emprego de sobretudo e prioritariamente, a frase lida
deve ser entendida como:
a) Havendo possibilidade, deve-se investir em educação.
b) Deve-se abrir uma concessão para que a educação receba os
recursos do petróleo.
c) Após o atendimento das demais necessidades, a educação
dever ser contemplada.
d) Das áreas sociais passíveis de receber investimentos
advindos do petróleo, a educação tem primazia.

02 – Com relação às idéias apresentadas no texto, assinale a
alternativa correta.
a)

Políticas energéticas eficazes estão sendo implementadas em
águas profundas.
b) Apenas no campo de Tupi, na bacia de Santos, há pré-sal
para ser explorado em quantidade.
c) A produção anual de oito bilhões de barris é algo formidável
até mesmo para o Brasil.
d) A exclusiva tecnologia brasileira de exploração em águas
profundas foi fator determinante para o achado.

03 – Sobre o termo providencialmente no terceiro parágrafo do
texto, é correto afirmar-se que se trata de um(a)
a)
b)
c)
d)

ironia.
enaltecimento.
providência.
ênfase.

04 – É

possível inferir que a autora, ao utilizar-se da palavra
entretanto para iniciar o segundo parágrafo, acredita que
a)

só haverá prosperidade no país se os vultosos recursos
advindos dessa riqueza forem revertidos para a educação.
b) essa descoberta se trata de uma formidável conquista se
desenvolver ainda mais a tecnologia de exploração em águas
profundas.
c) há necessidade de que esses recursos advindos dessas
riquezas não sejam revertidos prioritariamente para as áreas
sociais.
d) ainda que se priorize a educação em detrimento da
exploração em águas profundas, o Brasil não dará seu salto
definitivo para o progresso.

05 – Em qual das alternativas encontramos advérbio de
intensidade?
a)

Em sua tese, há provas bastantes de conhecimentos sobre
Lacan e Freud.
b) A chuva continuava, uma chuva mansa e igual, quase lenta,
sem interesse em inundar.
c) Meia xícara de café é o suficiente para provocar muita
insônia em mim, se ingerida à noite.
d) Meu ser desfolha-se em muitas íntimas lembranças, que
revivem um adeus sem adeus.

06 – Assinale a alternativa na qual uma das vírgulas foi
empregada incorretamente.
a)

Adriano subiu as escadas como o vento, guardou os sapatos,
a mochila, e a luz do quarto se apagou de mansinho.
b) Ele tinha de continuar ali, apesar da saudade, da vontade de
voltar, e não havia nada a ser feito.
c) Alimentar-se bem, dedicar-se a algum hobby, praticar
regularmente exercícios físicos, e viajar são hábitos saudáveis.
d) O sol estava mais intenso, e a criançada nem esquentava.

07 – Assinale a única alternativa em que o trecho em negrito
não deve ser classificado como vocativo.
a)

— Eu tenho costume, meu amigo, de cumprimentar as
pessoas quando chego.
b) Foi isso o que sempre esperei de você, e que você não soube
ser: meu amigo.
c) Meu amigo, faça a prova com tranqüilidade.
d) Tudo é resultado de esforço, meu amigo.
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08 – Leia:

12 – Leia:

As operárias concorreram ao chamado da abelha rainha.
Na palavra em negrito acima, há um hiato. Em qual palavra que
se segue há um exemplo desse mesmo tipo de encontro
vocálico?
a)
b)
c)
d)

coelho
reizinho
paisagem
psicológico

Uma das personalidades que voou no Mirage foi o piloto Ayrton
Senna [...] O vôo teve bastante cobertura da imprensa, e os
jornalistas perguntaram-lhe o que havia achado do vôo, e ele
respondeu: “Se cada brasileiro tivesse a oportunidade de fazer
esse vôo que eu fiz, com certeza teria mais amor à Pátria.”
É correto afirmar em relação ao emprego da(s) vírgula(s) que
a)

a primeira vírgula foi utilizada porque separa oração com
sujeitos diferentes.
b) a segunda vírgula é facultativa.
c) a primeira vírgula antes do e não é obrigatória.
d) a terceira vírgula não é obrigatória porque a subordinada
vem antes da principal.

09 – Leia:
I-

... esta saudade fina de Pasárgada é um veneno gostoso
dentro do meu peito.
II- A noite chora de frio, e o mendigo na calçada clama por um
abrigo.
III- ... o essencial é achar-se as palavras que o violão pede e
deseja.
Há prosopopéia em
a)
b)
c)
d)

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

13 – Em qual alternativa a correspondência entre a locução
adjetiva e o adjetivo está incorreta?
a)
b)
c)
d)

do campo = bucólico
de lua = selênico
de marfim = ebúrneo
de fogo = gípseo

14 – Leia:
I-

10 – Observe:
1- O escritor ficou impressionado com o sucesso de sua obra.
2- Os atores uniram a sensibilidade à grande criatividade no
espetáculo.
3- Eles logo me chamaram ao palco para a entrega dos
merecidos prêmios.

O autor com cujas idéias não concordamos irá ao
Congresso.
II- O diretor gostou e aprovou o novo projeto da equipe de
esportes.
III- Simpatizo com a Lingüística Textual, mas tenho estudado
muito pouco suas teorias.

O complemento objeto direto está presente em:

Conforme a Norma Culta, está(ão) correta(s) quanto à regência
verbal, apenas

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

1 apenas
1e2
2e3
1, 2 e 3

11 – Leia:

I.
II.
III.
I e III.

15 – Leia

I- O dono da empresa descobriu a doença no início.
II- O dono saiu da empresa no início da doença.

Meu filho ainda não sabe se ganhará uma bolsa de estudos.

Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta sobre
os termos destacados no texto acima.
a) da empresa na frase I exerce a função de adjunto adnominal.
b) da empresa, na frase II não exerce a função de adjunto
adverbial.
c) da empresa, nas frases I e II, exerce a função de
complemento nominal.
d) da empresa, na frase I, exerce a função de complemento
nominal, e, na II, de adjunto adnominal.

Assinale a alternativa que apresenta a mesma classificação da
oração acima destacada.
a)

O professor garantiu que haverá um aumento no número de
bolsas.
b) Sabe-se que muitos não estudaram para ganhar a bolsa de
estudos.
c) O problema é que o número de bolsas não atende a todos.
d) O professor deu garantia de que haverá um aumento no
número de bolsas.
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16 – Quanto ao tipo de predicado, coloque (1) verbo-nominal,
(2) verbal e (3) nominal. A seguir, assinale a seqüência correta.

21 – Leia:
Buscando reconciliar-se comigo após um desentendimento,
meu amigo propôs:
— A partir de hoje, vamos tentar manter uma relação mais
cardíaca.
Achei boa sua proposta, mas, mesmo sem querer contrariálo, respondi que aquilo era impossível. Isso porque ele
deveria ter dito

( ) Os comportamentos das crianças foram julgados abomináveis.
( ) O presidente esteve entre a vida e a morte durante vários dias.
( ) A casa dos sete anões ficava atrás das colinas do bosque.
a)
b)
c)
d)

1, 2, 3
1, 3, 2
2, 3, 2
2, 1, 2

a)
b)
c)
d)

um relacionamento mais arterial.
uma relação mais cardiologista.
uma relação mais coronária.
uma relação mais cordial.

17 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra grafada
incorretamente.
a)

Ansiosa para participar da excursão organizada pela escola,
Alice não dava sossego à mãe.
b) A mãe enxugou as lágrimas da filha, que sempre se negou a
enxergar os defeitos do marido.
c) Os netos acariciavam-lhe a face enrrugada, mas a avó
permanecia impassível.
d) O incipiente professor não conseguiu sanar as dúvidas de
alguns alunos do quarto ano.

22 – Dos elementos em negrito nas alternativas abaixo, apenas
um é complemento nominal. Assinale-o.
a) A habitação da mata era permitida apenas aos índios.
b) Da mata provêm muitas substâncias medicinais.
c) O coração da mata era defendido por uma onça altiva e
robusta.
d) Vanessa da Mata é um dos grandes talentos da nova
geração de cantoras brasileiras.

18 – Em

qual das alternativas o acento grave foi usado
incorretamente?
a)

O ex-coronel ianque Peter Willian saiu à caça do soldado
desertor.
b) Vai surgindo no céu à lua cheia, e os gemidos do lobo se
ouvem ao longe.
c) Pusemo-nos a caminho, às pressas, por volta das quatro
horas.
d) O desprazer de uma leitura pode significar para seu filho um
decisivo adeus à literatura infantil.

23 – Em qual das alternativas a regência nominal não obedece
à Norma Culta?

19 – Assinale

Aquele funcionário não estava apto a exercer a função de
assessor.
b) O diretor tinha certeza de que não haveria reposição das
aulas.
c) A obediência para com os pais traz a sua origem desde o
berço.
d) Líncon mantinha sempre acesa no coração a ânsia pelo
progresso de seu país.

a)
b)
c)
d)

24 – Coloque C (certo) ou E (errado) para a flexão de tempo e
modo dos verbos destacados e, a seguir, assinale a alternativa
com a sequência correta.

a alternativa em que todas as palavras são
proparoxítonas.
Obs.: o acento gráfico de algumas palavras foi retirado
propositadamente.
exodo – municipe – interim
recorde – rubrica – interim
omega – interim – rubrica
recorde – municipe – interim

20 – Em qual alternativa a oração coordenada classifica-se
como explicativa?
a)

Na Europa faz muito frio; levarei, pois, todos os meus
agasalhos.
b) Cuidado, não se precipite nos julgamentos, porque neste
mundo tudo é possível.
c) As crianças ora choravam ora riam durante a apresentação
daquele famoso palhaço.
d) O empresário colaborou com dez reais para a campanha,
entretanto poderia ter sido com mais.

a)

( ) Quando vocês lhes derem essa boa notícia, eles não
desistirão do curso. (futuro do subjuntivo)
( ) Não é necessário que ele se aborreça por ter ela evitado o
último encontro. (presente do indicativo)
( ) Enquanto o cientista não obtiver todos os dados, não
terminará a pesquisa. (futuro do pretérito do indicativo)
a)
b)
c)
d)
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C, E, E
E, C, C
C, C, E
E, E, C

25 – Leia:

30 – Leia:

Tantas você fez,
Que ela chorou,
Porque você, rapaz,
Abusou da regra três (...)

Os urubus, aves por natureza becadas, mas sem grandes dotes
para o canto, decidiram que, mesmo contra a natureza, eles
haveriam de se tornar grandes cantores.
O termo sublinhado no texto acima exerce a função de

Das alternativas a seguir qual apresenta uma oração que recebe a
mesma classificação da oração em negrito acima?
a)

Foi lá pelas tantas da madrugada que ela resolveu voltar para
casa.
b) Eu te vi por aí cantando tantas vezes, que nem as aves
matutinas.
c) Subiu tanto o preço da gasolina, que eu vendi meu carro
para poder comprá-la.
d) Não gaste assim tantas palavras, que todas o vento leva.

a)
b)
c)
d)

sujeito.
adjunto adverbial.
adjunto adnominal.
predicativo do sujeito.

31 – Coloque C (certo) ou E (errado) para a classificação das
conjunções coordenativas destacadas e, a seguir, assinale a
seqüência correta.

Com relação à correta colocação do pronome oblíquo se no
período acima, é correto afirmar-se que ele deve ser posto

( ) Choveu à noite, que o asfalto amanheceu molhado.
(explicativa)
( ) Todas os dias ele sonha que sonha em morar no exterior.
(alternativa)
( ) Ela não só escreveu a peça teatral, mas também fez parte
do elenco. (aditiva)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

26 – Diante das injustiças cometidas ali, ele jamais ___
calou ___.

obrigatoriamente antes do verbo calou e com hífen.
imediatamente antes do verbo calou.
após o verbo calou e com hífen.
após o verbo calou e sem hífen.

27 – Leia:
Eis aí outro lance, que parecerá de teatro, e é tão natural como o
primeiro, uma vez que mãe e filho iam à missa, e Capitu não saía
sem falar-me. Era já um falar seco e breve; a mor parte das
vezes, eu nem olhava para ela. (Machado de Assis)
Quanto ao processo de formação de palavras, pode-se afirmar
que a palavra destacada no texto é formada pelo processo de
a)
b)
c)
d)

composição.
abreviação.
hibridismo.
derivação.

a)
b)
c)
d)

Sábado me chamaram para o trabalho!
Abriu-se para mim, de repente, o céu.
Não há judiação maior que essa, caro leitor.
Vive-se mal nesta distante cidade do interior.

Os cavalos rebeldes, metidos
até__ canela na correnteza
dobravam o negro pescoço.
Ando pelo mundo
Como um animal errante
Cumprindo__ destinos
Por caminhos totalmente incertos.
meia, meio
meio, meio
meio, meios
meia, meios

33 - Observe:

29 – Em qual alternativa a concordância verbal está incorreta?
a)

32 – Quanto à concordância nominal, que alternativa completa
correta e respectivamente as lacunas nos seguintes textos:

a)
b)
c)
d)

28 – Assinale a alternativa que apresenta oração sem sujeito.

E-C-E
C-E-C
E-E-C
C-C-E

Mais de um suspeito era entregue ao delegado daquele
distrito diariamente.
b) Consta no relatório do juiz os depoimentos de todas as
vítimas do furacão.
c) A maioria dos jornalistas não puderam fotografar os supostos
terroristas.
d) Para que o caso seja encerrado, bastam as atuais provas dos
competentes advogados.

Caiu a serenata silenciosa molhando os pastos e as asas dos
pássaros. Passou a noite de Deus e veio a manhã. Por três dias
houve cerração forte, e por três noites o estancieiro teve o
mesmo sonho.
Quanto ao texto acima, está correto o que se afirma em:
a) Todos os sujeitos classificam-se como determinados.
b) Há um sujeito indeterminado, um oculto e os demais são
determinados.
c) Todos os sujeitos classificam-se como ocultos.
d) Há uma oração sem sujeito e as demais orações com
sujeitos determinados.
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34 – O plural de todos os substantivos está correto em:

39 – Observe as orações:

a)
b)
c)
d)

I- Quando há cumprimento dos deveres, vive-se em paz.
II- Pescam-se milhares de peixes nos caudalosos rios
brasileiros.
III- Trata-se de casos muito delicados os daqueles jovens
rebeldes.

D
A
L
U
AN

atuns, revés, charlatães
xadrezes, balõezinhos, vilães
guardiães, troféus, suéteres
zíperes, anciãos, anzoiszinhos

A

Há emprego da voz passiva sintética em:

35 – Leia:

a)
b)
c)
d)

I- Foi anunciado ontem o aumento do álcool.
II- Anunciaram ontem o aumento do álcool.
III- Anunciou-se ontem o aumento do álcool.
Com relação à voz dos verbos das frases acima, é correto afirmar
que em
a)

I e III, o verbo está na voz passiva analítica e sintética
respectivamente.
b) I, o verbo está na voz passiva sintética, e, em III, está na
voz passiva analítica.
c) III, o verbo está na voz passiva analítica.
d) II, o verbo não está na voz ativa.

40 – Em uma redação, escrevi o seguinte período: A bandeira
bailava. Insatisfeito, decidi acrescentar-lhe um adjunto adverbial,
e o resultado foi:
a)
b)
c)
d)

36 – Leia:

Assinale a alternativa que apresenta a coerente adaptação do
trecho acima para o discurso indireto livre.
a)

Sozinho, o pequenino Pedro gemeu que não temia o escuro.
Achava que aquilo seria melhor. “Que fossem!”, gritou.
b) O pequenino Pedro então se viu só. E havia algum problema
em se ficar no escuro? Tanto melhor! Que fossem!
c) “Não há problema com escuro! Eu gostei até... Mas vocês
podem ir embora!”.
d) “Havia algum problema com o escuro?”, perguntava para si
Pedro. E depois gritou: “Eu gosto! Podem ir!”.

37 – Leia:
Amanhã haverá uma festa nesse recinto __ me informaram.
As espécies raras serão expostas ao público __ iniciar o evento,
__ não chova.
Quanto ao emprego das conjunções subordinativas, a seqüência que
completa correta e respectivamente as lacunas no texto acima é:
segundo, assim que, caso
conquanto, se, embora
desde que, caso, conforme
conforme, desde que, se

38 – Em qual alternativa a mudança de lugar do pronome
destacado na frase não pode gerar outro sentido?
a)
b)
c)
d)

A bandeira, que era azul, bailava.
A bandeira, uma ave plácida, bailava.
A bandeira, altivo emblema nacional, bailava.
A bandeira, na tarde sonolenta e morna, bailava.

Rascunho

Ao se ver sozinho, o pequenino Pedro gemeu para si:
— Qual o problema com o escuro? Acho até melhor! Podem
ir embora!

a)
b)
c)
d)

I e II
II apenas
I apenas
III apenas

Envie lembranças nossas à família da viúva.
Vocês receberam nossas informações?
Obedeço sempre à minha consciência.
Perguntei-lhes se ainda sentem raiva minha.
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AS QUESTÕES DE 41 A 100 REFEREM-SE
À ESPECIALIDADE DE ENFERMAGEM

41 – A Síndrome de Cushing é um distúrbio da hiperfunção da
supra-renal. Os pacientes com essa síndrome precisam ser
rigorosamente avaliados quanto à monitorização
a) dos sinais vitais, principalmente da pressão arterial.
b) da coloração da pele, pois pode apresentar icterícia.
c) do peso e do balanço hidríco, pois pode apresentar perda de
peso.
d) dos exames laboratoriais para hiponatremia, hipercalemia e
hipoglicemia.

42 – Considerando as complicações pós-operatórias e seus
cuidados, correlacione as colunas e assinale a alternativa com a
sequência correta.
1- Septicemia
2- Infecção

( )
( )

3- Íleo paralítico

( )

4- Retenção urinária

( )

a)
b)
c)
d)

Fazer o cateterismo.
Monitorar a drenagem da
ferida.
Monitorar para náusea e
vômito.
Monitorar os sinais vitais e
nível de consciência.

2–4–3–1
3–1–2–4
4–2–3–1
4–2–1–3

V–V–V
F–V–V
F–F–F
V–F–F

44 – O trato respiratório superior consiste basicamente em
nariz, _______, ________, _______, ___________e _________.
boca – esôfago – laringe – traquéia – brônquios
boca, – esôfago – brônquios – bronquíolos – pulmões
nasofaringe – orofaringe – traquéia – brônquios – pulmões
boca – nasofaringe – orofaringe – laringofaringe – laringe

45 – Diante

Medir e registrar apenas a ingesta de líquidos.
Pesar o paciente mensalmente.
Não restringir a ingesta de sal.
Monitorar os sinais vitais.

V–V–F–F
V–F–V–F
F–F–V–V
F–V–F–V

47 – “A

Dengue é uma doença infecciosa, transmitida ao
homem através da picada do mosquito vetor Aedes aegypti.”
Podemos afirmar que, dentre outros, são sinais e sintomas da
dengue:

a)
b)
c)
d)

cefaléia e dor retro-orbitária.
mialgia e hipertensão arterial.
prostação e congestionamento nasal.
manchas vermelhas no corpo e depressão.

intervalo entre infecção e possibilidade de detecção de
anticorpos por técnicas laboratoriais.
b) intervalo entre possibilidade de detecção de anticorpos e
sintomas.
c) período em que não há transmissão viral.
d) período de maior carga viral.

49 -

Quanto à tuberculose, é correto afirmar que

a)

representa um grave problema de saúde pública,
principalmente para os países mais pobres.
b) acomete a pele, os nervos periféricos, a mucosa do trato
respiratório e os olhos.
c) a transmissão se dá pelas vias respiratórias ou pela pele.
d) o agente etiológico é o Mycobacterium Lepare.

50 – A transmissão da febre amarela ocorre através da picada
do(a)
a)
b)
c)
d)

de insuficiência renal aguda, indique a alternativa
correta em relação à conduta de enfermagem a ser utilizada.
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

a)

( ) Remover a sujeira com uma gaze esterilizada.
( ) Lavar a pele esfolada com soro fisiológico.
( ) Em caso de ferida maior, cobri-la com uma gaze não
aderente.

a)
b)
c)
d)

( ) O sistema de conservação dos imunobiológicos consiste
numa rede de frio.
( ) A verificação de temperatura no refrigerador deverá ocorrer
uma vez por semana.
( ) As vacinas devem ser arrumadas em bandejas perfuradas para
melhor circulação do ar.
( ) Na unidade de saúde as vacinas ficam acondicionadas em
refrigeradores com temperatura entre – 8 e – 2 ºC.

48 – Denomina-se janela imunológica o

43 – Em relação à realização do curativo de uma ferida
abrasiva, marque (V) se verdadeiro, (F) se falso, e assinale a
alternativa com a sequência correta.

a)
b)
c)
d)

46 – Quanto à conservação dos imunobiológicos, marque (V)
para verdadeiro ou (F) para falso e assinale a alternativa com a
sequência correta.

barbeiro.
escorpião.
mosquito Anopheles.
mosquito Aedes aegypti.

51 – É contra-indicação à vacinação:
a)
b)
c)
d)
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Desnutrição.
Neoplasia maligna.
Doença neurológica estável.
Antecedente familiar de convulsão.

52 – Em relação a mordidas de animais peçonhentos, marque
(V) para verdadeiro ou (F) para falso. A seguir, assinale a
alternativa com a sequência correta.
( ) Limpe a região com solução fisiológica aquecida.
( ) A vítima deve fazer esforços para ativar a circulação.
( ) A vítima deve se manter deitada, até que chegue ajuda
especializada.
( ) Nos primeiros 30 minutos após a picada, mantenha o local
da mordida abaixo do nível do coração.
a)
b)
c)
d)

V, F, V, F
F, F, V, V
V, V, F, F
F, V, F, V

53 – São técnicas elementares para a liberação das vias aéreas,
sem uso de equipamentos:
a)
b)
c)
d)

A
D
A
UL

Chin-Lift, manobra de Heimlich e manobra de Valsalva.
Jaw-Trust, manobra de Heimlich e manobra de Valsalva.
Chin-Lift, Jaw-Trust e manobra de Valsalva.
Chin-Lift , Jaw-Trust e manobra de Heimlich.

AN

a)
b)
c)
d)

)
)
)
)
)
)

2, 2, 1, 2, 1, 1
1, 1, 2, 2, 1, 2
2, 2, 2, 1, 2, 1
1, 1, 2, 1, 2, 2

a) toda hemorragia deve ser controlada imediatamente.
b) sempre deve ser utilizado o torniquete para conter a
hemorragia.
c) somente hemorragia na região do pescoço deve ser
controlada imediatamente.
d) para estancar a hemorragia, o ferimento não deve ser
comprimido com o uso de luvas.
alternativa não consta um dos sinais de choque

agudo?
Frio acompanhado de tremores
Respiração irregular
Pulso fraco e rápido
Pele quente e pegajosa

Abrir as vias aéreas
Verificar o pulso carotídeo
Avaliar o nível de consciência da vítima
Posicionar a vítima em decúbito ventral

a)
b)
c)
d)

4-3-2-1
3-4-2-1
2-3-1-4
3-4-1-2

a)
b)
c)
d)

produção dos mineralocorticóides.
produção de glicocorticóides e hormônios sexuais.
metabolismo pela aceleração da respiração celular.
produção e a liberação, principalmente, de glucagon e
insulina.

uma - uma
uma - duas
duas - uma
duas - duas

61 – No sistema imune, encontramos um órgão responsável pela
fagocitose dos eritrócitos e dos leucócitos danificados ou
anormais. Qual o nome desse órgão?
a)
b)
c)
d)

Pâncreas
Fígado
Baço
Rim

62 – Com

o objetivo de proteger os pacientes contra as
infecções hospitalares, a lavagem das mãos deve ser realizada
a)
b)
c)
d)

uma vez ao dia.
de forma rotineira e completa.
somente após ter contato com objetos contaminados.
somente antes de realizar os cuidados com o paciente.

63 – O coxim adiposo abdominal inferior é o sítio de injeção
preferido para

57 – Na abordagem do atendimento cardíaco de emergência,
qual procedimento não é correto?
a)
b)
c)
d)

( ) O triglicerídeo contém três moléculas de ácido graxo
combinadas com uma molécula de glicerol.
( ) As células Beta secretam insulina e as células Alfa secretam
glucagon.
( ) São convertidos em glicose e armazenados como
glicogênio.
( ) Os aminoácidos são suas unidades estruturais.

a)
b)
c)
d)

55 – Com relação à hemorragia (perda de sangue decorrente do
rompimento do vaso sanguíneo), é correto afirmar que

a)
b)
c)
d)

Metabolismo do carboidrato
Metabolismo da proteína
Metabolismo do lipídio
Pâncreas

60 – Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas da assertiva abaixo.
O cordão umbilical contém ______ artéria(s) e ______
veia(s).

exercícios físicos
enfermidades renais
choque
obesidade
hemorragia
repouso

56 – Em qual

1234-

59 – O hormônio tireoidiano regula a(o)

54 – Correlacione as colunas e assinale a alternativa com a
sequência correta.
1 – Fatores que aumentam a pressão arterial
2 – Fatores que diminuem a pressão arterial
(
(
(
(
(
(

58 – Correlacione as colunas e assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta.

a)
b)
c)
d)
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epinefrina.
penicilina.
dopamina.
heparina.

64 – Um dispositivo de injeção de infusão intermitente permite
a administração intravenosa sem a necessidade de múltiplas
punções venosas ou de infusão intravenosa contínua. Assinale a
alternativa correta em relação a dispositivos de infusão
intermitente.

68 – Trombocitopenia é o distúrbio hemorrágico mais comum e é

a) Devem ser trocados com regularidade semanal.
b) Diante da necessidade de administração de diazepan
(Valium) em bolo, deve-se lavar o dispositivo com ringer
lactato.
c) A solução glicosada a 10% é tipicamente injetada como
etapa final no uso de dispositivo intermitente, para evitar a
coagulação no dispositivo.
d) No registro de balanço hídrico devem ser incluídas todas as
soluções intravenosas utilizadas para diluir o medicamento e
para lavar o equipo.

a)
b)
c)
d)

65 – Sobre gastrostomia em adulto, é correto afirmar que
a) não existe necessidade de fixação da sonda.
b) ao término da alimentação, não é necessária a lavagem do
tubo.
c) diariamente e quando necessário, deve-se limpar a pele ao
redor do sítio de saída da sonda.
d) como a sonda está inserida diretamente no estômago, não
existe o risco de vômitos, regurgitamento ou náuseas.

66 – Em relação ao padrão respiratório ineficaz, assinale (V)
para verdadeiro, (F) para falso e assinale a alternativa com a
sequência correta.
( ) A administração de oxigênio conforme prescrição médica
pode ajudar a aliviar a hipoxemia e a angústia respiratória.
( ) A administração de broncodilatadores, conforme prescrição,
pode ajudar a aliviar o broncoespasmo e a sibilância.
( ) Ensinar as técnicas de relaxamento pode ajudar a diminuir a
ansiedade do paciente e estimular sua sensação de
autocontrole.
( ) O padrão respiratório ineficaz está comumente associado a
determinadas condições, como doença pulmonar obstrutiva
crônica e embolia pulmonar.
a)
b)
c)
d)

V-F-V-F
F-V-V-V
V-V-V-V
V-V-F-V

( ) Administrar o medicamento pré-operatório prescrito para
acabar com a ansiedade do paciente.
( ) Orientar o paciente para remover jóias, maquiagem, esmalte
de unha e manter prótese dentária.
( ) Certificar-se de que o prontuário contém todas as
informações necessárias antes da cirurgia.
V–V–V
V–F–V
F–V–V
F–F–F

Disposição e hiperatividade
Fraqueza generalizada e letargia
Presença de equimoses ou petéquias cutâneas
Grandes bolhas cheias de sangue (elevações) na boca

69 – Qual das alternativas abaixo apresenta uma das alterações
fisiológicas que sobrevêm com o envelhecimento?
a)
b)
c)
d)

Maior massa corporal magra
Função do néfron aumentada
Água corporal total diminuída
Esvaziamento gástrico mais rápido

70 – A Escala de Coma de Glasgow é um meio objetivo para
avaliar o nível de consciência do paciente. Em relação a essa
afirmativa, assinale a alternativa incorreta.
a) Quando se testa a abertura dos olhos e ela é espontânea,
atribui-se 1 (um) ponto no escore.
b) Quando se testa a resposta motora e não há resposta, atribuise 1 (um) ponto no escore.
c) Um escore de 7 (sete) ou menos indica comprometimento
neurológico grave.
d) 15 (quinze) pontos nessa escala é o mais alto escore possível.

71 – Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas do texto abaixo.
Deiscência de ferida é a ___________ das bordas da ferida,
e evisceração é a ____________ de ____________ através da
incisão.
a)
b)
c)
d)

separação, protrusão, vísceras
separação, intrusão, vísceras
união, protrusão, órgãos
união, intrusão, órgãos

72 – Considerando a verificação e as características da
frequência respiratória em crianças, assinale a alternativa
correta.
a)

67 – Em relação aos cuidados pré-operatórios, marque (V) para
verdadeiro, (F) para falso, e assinale a alternativa com a
sequência correta.

a)
b)
c)
d)

caracterizado por uma deficiência de plaquetas circulantes. Como
as plaquetas desempenham um papel vital na coagulação
sangüínea, assinale a alternativa incorreta em relação aos sinais e
sintomas que devemos observar nesses casos.

No recém-nascido, a respiração é sempre lenta, não
sofrendo variações na presença de estímulos externos.
b) No recém-nascido, a respiração é rápida, sofrendo variações
aos menores estímulos.
c) A frequência respiratória deve ser contada durante apenas
15 segundos.
d) Na verificação da frequência, a criança deve estar, de
preferência, acordada.

73– “Está relacionado com a sensibilidade individual da pele
do recém-nascido, mas também pode ser associado a condições
de higiene insatisfatórias que causam oclusão de glândulas
sudoríparas, cujos efeitos são conhecidos como alergia pelo
calor ou miliária.” O texto refere-se a qual doença?
a)
b)
c)
d)
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Catapora
Sarampo
Brotoejas
Pediculose

74 – Assinale a alternativa que apresenta um sinal de
extravasamento ou infiltração durante uma infusão venosa em
criança.
a)
b)
c)
d)

Temperatura inalterada na extremidade afetada
Coloração da pele alterada
Ausência de edema local
Perfusão local normal

( ) Impedir a entrada de ar em ferimentos no tórax.
( ) Recolocar os órgãos no lugar, em casos de evisceração.
( ) Verificar o nível de consciência em ferimentos na cabeça.

75 – Em relação aos sinais e sintomas da infecção denominada
impetigo, assinale a afirmativa correta.
a)
b)
c)
d)

Não apresenta prurido.
Não apresenta complicações.
Não existe possibilidade de contágio.
Pode começar na forma de um pontinho de pus ou feridinha
vermelhada.

76 – Em relação à desnutrição energético-protéica, marque (V)
se verdadeiro, (F) se falso, e assinale a alternativa que apresenta
a sequência correta.
( ) Está relacionada, também, com nível sócioeconômico.
( ) Pode advir devido à absorção inadequada dos alimentos
oferecidos de forma correta.
( ) Medidas antropométricas não possibilitam discriminar as
crianças portadoras de desnutrição.
( ) É uma das maiores causas de morbidade e mortalidade das
crianças menores de 5 anos em todo o mundo.
a)
b)
c)
d)

Cólicas abdominais
Sangramento vaginal
Contrações uterinas regulares
Movimentos fetais inalterados

78 – Das

alternativas abaixo, qual não apresenta cuidados de
enfermagem indicados para a administração de medicamentos
em criança de 1 a 3 anos.
a)

Distraia a criança com objetos, música, entre outros recursos
disponíveis.
b) Demonstre o comportamento desejado e dê uma orientação
de cada vez, empregando termos simples.
c) Oriente a criança dizendo que o procedimento não vai doer,
mesmo que seja um procedimento doloroso.
d) Não contenha a criança desnecessariamente, uma vez que o
objetivo é realizar um procedimento seguro e com a
colaboração da criança.

79 – Em relação à eclâmpsia, pode-se afirmar que
a)

a)
b)
c)
d)

V–F–F
V–F–V
F–V–F
F–V–V

81 – Correlacione a 2ª coluna com a 1ª e assinale a alternativa
com a sequência correta.
1 – Normocardia
2 – Taquicardia
3 – Bradisfigmia
4 – Bradipnéia
5 – Apnéia
6 – Dispnéia
a)
b)
c)
d)

( ) ausência de movimentos
respiratórios
( ) dificuldade de respirar
( ) frequência normal
( ) respiração lenta
( ) pulso fino e bradicárdico
( ) frequência acima do normal

6, 5, 1, 3, 4, 2
5, 4, 2, 3, 1, 6
5, 6, 1, 4, 3, 2
4, 3, 5, 1, 2, 6

82 – São doenças transmitidas pelas águas contaminadas das
inundações:

F-V-F-V
V-V-F-F
F-F-V-V
V-V-F-V

77 – Assinale a alternativa que não apresenta um dos sintomas
do trabalho de parto prematuro.
a)
b)
c)
d)

80 – Marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso conforme o
que se afirma abaixo sobre os procedimentos corretos em caso
de ferimentos. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta.

durante as convulsões, devem-se oferecer alimentos sólidos
a paciente.
b) durante as convulsões, devem-se imobilizar as pernas da
paciente.
c) é uma complicação da diabetes na gravidez e ocorre no
início da gestação.
d) é uma complicação da hipertensão induzida pela gravidez.

a)
b)
c)
d)

hepatite A, leptospirose e hepatite B.
leptospirose, doenças diarréicas e cólera.
doenças diarréicas, febre amarela e cólera.
leptospirose, febre tifóide e febre amarela.

83 – Assinale a alternativa que apresenta somente doenças
imunopreveníveis.
a)
b)
c)
d)

A
D
A
UL

Rubéola, difteria e cólera
Hepatite B, sarampo e febre tifóide
Caxumba, hipertensão arterial e tétano
Formas graves de tuberculose, coqueluche e rotavirus

AN

84 – A tuberculose é uma doença infecciosa muito comum em
nosso país. Assinale a alternativa que apresenta a
sintomatologia, em pacientes maiores de cinco anos, indicativa
para orientação de procura à unidade de saúde.
a) Tosse seca, diarréia e vômitos por mais de uma semana.
b) Tosse com expectoração, febre e emagrecimento por mais
de quatro semanas.
c) Icterícia, dor abdominal, vômitos e emagrecimento por mais
de quatro semanas.
d) Icterícia, diarréia, vômitos, febre alta e dor abdominal
constante por mais de uma semana.

85 – O diabetes pode ser classificado em
a)
b)
c)
d)
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tuberculóide, moderada e gestacional.
dimorfa, indeterminada e gestacional.
tipo I, tipo II e gestacional.
leve, moderada e severa.

86 – A via de administração mais comum para a nutrição
parenteral total (NPT) ocorre através de um(a)
a)
b)
c)
d)

tubo orotraqueal.
sonda nasogástrica.
sonda nasoentérica.
cateter venoso central.

87 – Sobre a bolsa coletora para colostomia, é correto afirmar

92 – É correto afirmar que o perímetro cefálico
a) não é verificado nos recém-nascidos.
b) não sofre variações nos primeiros três anos de vida.
c) do recém-nascido normal é 5 cm menor que o seu perímetro
torácico.
d) deve ser mensurado em todas as crianças até três anos de
vida e em qualquer criança que apresente alguma
anormalidade.

que
a)
b)
c)
d)

é um coletor utilizado para resíduos vesicais.
deve ser adaptada bem apertada ao estoma.
protege o estoma e a pele periostomal.
é retirada diariamente para lavar.

88 – Na realização de cultura da orofaringe, alguns cuidados são
imprescindíveis para o conforto do paciente e para se obterem
resultados confiáveis, exceto
a) a realização de raspagem com swab nas áreas tonsilares em
ambos os lados, incluindo os sítios inflamados ou purulentos.
b) a realização do procedimento com o paciente sentado e com a
cabeça inclinada para trás.
c) após a realização da raspagem, colocar o swab em bandeja
limpa.
d) durante a raspagem, não tocar com o swab na língua ou dentes.

89 – Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso, conforme o
que se afirma abaixo sobre a técnica de injeção intramuscular. A
seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
( ) Esta via de administração proporciona ação sistêmica lenta
e são administrados pequenos volumes, geralmente 0,5 ml
ou menos.
( ) Os sítios mais comuns são as partes laterais dos braços e as
partes superiores dos quadris.
( ) A agulha deve ser inserida e retirada em um ângulo de 90°.
a)
b)
c)
d)

V-V-F
V-F-F
F-F-V
F-V-V

90 - Sobre eletrocardiografia padronizada com 12 derivações, é

93 - Em relação à diarréia aguda em crianças, marque (V) se
verdadeiro, (F) se falso, e assinale a alternativa com a sequência
correta.
( ) Ocorre aumento do volume e diminuição da frequência das
evacuações.
( ) É uma síndrome de má absorção de água e eletrólitos.
( ) Ocorre a diminuição da consistência das fezes.
( ) É provocada apenas por protozoários.
a)
b)
c)
d)

F-V-F-V
F-V-V-F
V-F-V-F
V-F-F-V

94 – Considerando a classificação das queimaduras e suas
respectivas características, relacione as colunas e assinale a
alternativa com a sequência correta.
1 – Primeiro grau
2 – Segundo grau

( )
( )

3 – Terceiro grau

( )

a)
b)
c)
d)

Presença de morte tecidual.
Pele hiperemiada, edemaciada e dor local intensa.
Presença de bolhas e desprendimento de camada da
pele.

1–2–3
2–3–1
3–2–1
3–1–2

correto afirmar que
a) das derivações, 5 são precordiais unipolares.
b) utiliza eletrodos colocados somente nos membros e no
abdome.
c) a derivação V1 encontra-se no quarto espaço intercostal na
borda esternal esquerda.
d) pode ser utilizada para identificar isquemia miocárdia,
distúrbio do ritmo e da condução.

91 – Um ambu manual de reanimação é um dispositivo que
a)

possibilita liberação manual de oxigênio, ou ar ambiente,
para os pulmões de um paciente que não consegue respirar
sozinho.
b) possibilita liberação manual de oxigênio, ou ar ambiente, não
podendo ser conectado ao tubo endotraqueal ou de
traqueostomia.
c) é insuflável e pode ser conectado apenas a uma máscara
facial.
d) é insuflável e pode ser conectado apenas ao tubo de
traqueostomia.

95 – Sobre

envenenamento, marque (V) para verdadeiro, (F)
para falso e assinale a alternativa com a sequência correta.

( ) O veneno é eliminado através dos rins, pulmões e pele.
( ) O tratamento consiste em neutralizar sua ação e combater
seu efeito.
( ) Em caso de intoxicação oral por substâncias ácidas ou
alcalinas, devem-se provocar vômitos imediatamente.
( ) Tem como sinais alteração do estado de consciência,
confusão mental ou mal súbito.
a)
b)
c)
d)
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V–V–F–F
F–V–V–F
F–F–F–V
V–V–F–V

96 – Os

tipos básicos de tecidos que o corpo humano contém

são:
a)
b)
c)
d)

epitelial, cardíaco, visceral e esquelético.
epitelial, conectivo, muscular e nervoso.
muscular, nervoso, esquelético e cardíaco.
estratificado, conectivo, cardíaco e esquelético.

97 – Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente a lacuna da assertiva abaixo.
Em relação ao sistema tegumentar, podemos afirmar que é o
__________ sistema corporal e inclui _____________________.
a)
b)
c)
d)

menor - a pele
maior - a pele e seus anexos
menor - o sistema regulador da temperatura
maior - músculos, tendões, ligamentos e ossos

98 – É uma das funções do trato digestório a
a)
b)
c)
d)

produção de eritropoetina.
produção dos eritrócitos.
trocas gasosas nos alvéolos.
eliminação das escórias.

99 – Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna
do texto abaixo.
O sistema de condução do coração contém células
marcapasso. O ________________ é o marcapasso normal do
coração, gerando impulsos entre 60 a 100 vezes por minuto.
a)
b)
c)
d)

nó sinoatrial
ventrículo esquerdo
ramo subendocárdico
fascículo atrioventricular

100 – Enumere os itens abaixo, de 1 a 6, conforme a ordem de
ocorrência dos eventos na evolução de um processo inflamatório.
A seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.
( ) Os basófilos liberam heparina, histamina e acontece a
produção de cinina.
( ) A vasodilatação acontece juntamente com o aumento da
permeabilidade capilar.
( ) Os micro-organismos invadem o tecido danificado.
( ) Os neutrófilos correm para o sítio de invasão a fim de engolfar
e destruir os micro-organismos decorrentes das células mortas.
( ) Reparação do tecido.
( ) O fluxo sanguíneo aumenta para os tecidos afetados e o
fluido fica retido dentro deles.
a)
b)
c)
d)

1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 3, 2, 5, 4, 6
2, 3, 1, 5, 6, 4
2, 1, 3, 4, 6, 5
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Rascunho

