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O otimismo é o vinho tinto das emoções. Uma ou duas taças
por dia fazem um bem enorme. Duas garrafas arruínam a pessoa.
A diferença do volume da bebida ilustra os dois tipos de
otimismo, o racional, uma das conquistas evolutivas mais
preciosas da espécie, e o irracional, a fonte de grandes tragédias
históricas e fracassos pessoais. A média das mais amplas
pesquisas já conduzidas sobre o tema revela que cerca de 80%
das pessoas são otimistas. Essa é a parcela da humanidade capaz
de enxergar o copo meio cheio. A outra parcela, a minoria, cuja
mente vê o mesmo copo meio vazio, tem uma única vantagem
sobre a maioria, pois, como diz o ditado, “o pessimista só tem
boas surpresas”.
Os otimistas têm más surpresas e são capazes de assimilá-las
e transformar o azedume em doce limonada. Eles vivem mais e
têm maior resistência às doenças. Quando presos a um leito de
hospital, são eles que têm maior chance de cura. Essas pessoas
ousam mais, poupam mais e aposentam-se mais tarde. Se a
consciência da morte torna o pessimismo inerente à condição
humana, o instinto vital se alimenta do otimismo para que a ideia
da finitude não nos enlouqueça.
As pessoas mais interessantes são os otimistas com os pés
bem plantados no chão. São os arquitetos do futuro, que tomam
uma ou mais taças diárias do vinho da ousadia. São as
personalidades com um olho nas lições do passado e o outro nas
questões do presente e nos desafios do futuro. São, ao mesmo
tempo, raízes e asas. Ilusão e realidade.
(Revista Veja, 23 de janeiro de 2013 – texto adaptado)

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

01 – Assinale a afirmação incorreta quanto às ideias contidas
no texto.
a) Nem sempre o otimismo é benéfico.
b) A vida sem uma dose de otimismo nos enlouqueceria.
c) O pessimismo é próprio da condição humana devido à
consciência da morte.
d) A famosa frase “Se a vida lhe deu um limão, faça uma
limonada” aplica-se bem aos pessimistas.

02 – Indique qual das palavras abaixo não resume a ideia
contida no trecho em destaque:
Uma ou duas taças por dia fazem um bem enorme. Duas
garrafas arruínam a pessoa.
Excesso
Equilíbrio
Prudência
Moderação

03 – O pessimista só tem boas surpresas porque ele
a)
b)
c)
d)

é irracional, por isso nunca sonha.
nunca se surpreende com as boas notícias.
só sonha com aquilo que pode ser realizado.
não tem o hábito de alimentar boas expectativas.

As pessoas mais interessantes são os otimistas com os pés
bem plantados no chão.
Considerando o texto acima, pode-se afirmar que

Otimismo

a)
b)
c)
d)

04 – Leia:

a)
b)
c)
d)

não é possível ser otimista e racional ao mesmo tempo.
as pessoas otimistas racionais são mais interessantes.
todas as pessoas otimistas são irracionais.
todas as pessoas otimistas são racionais.

05 – Complete as lacunas abaixo com os verbos nos tempos e
modos indicados entre parênteses, depois assinale a alternativa
com a sequência correta.
I-

Quando você __________ ao Brasil, traga-me uma bandeira
do seu país. (vir – futuro do subjuntivo)
II- No dia em que você __________ turistas eufóricos diante da
Estátua da Liberdade, saberá que são brasileiros. (ver –
futuro do subjuntivo)
III- Muitos turistas italianos _________ ao Brasil na Copa do
Mundo. (vir – presente do indicativo)
a)
b)
c)
d)

vier – vir – vêm
vir – vir – vêm
vir – ver – vem
vier – ver – vem

06 – Leia:
Andam nascendo os perfumes
Na seda crespa dos cravos
Nos versos acima, o termo em destaque exerce função sintática
de
a)
b)
c)
d)

aposto.
vocativo.
adjunto adverbial.
adjunto adnominal.

07 – Todas as palavras contêm hiato em qual alternativa?
(Obs.: Os acentos gráficos foram retirados propositadamente.)

a)
b)
c)
d)

gratuito, fluido, Camboriu
distraido, atribuir, peixada
egoismo, jesuita, saude
ruivo, jamais, circuito

08 – Assinale a alternativa correta quanto à crase.
a)
b)
c)
d)

À noite todos os gatos são pardos.
Organize à sua bagagem para seguirmos viagem.
Tudo foi feito à fim de evitar o falatório do povo.
A postagem à que você se refere já foi retirada do ar.

09 – Em qual alternativa o verbo não possui mais de uma forma
para o particípio?
a)
b)
c)
d)
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tingir
chegar
matar
suspender

10 – Assinale a alternativa que completa,
respectivamente, os espaços da seguinte frase:

correta

e

A manhã seguia calma naquela loja quando _______ começou
um _______ na _______ de roupas. O gerente _______ em
chamar a polícia, para resguardar o nome da loja.
a)
b)
c)
d)

derrepente – reboliço – sessão – hesitou
de repente – rebuliço – seção – hesitou
de repente – rebuliço – sessão – exitou
derrepente – reboliço – seção – exitou

11 – Em relação à circunstância expressa pela conjunção
subordinativa como, coloque C para correto e E para errado,
considerando a classificação feita entre parênteses. Em seguida,
assinale a alternativa com a sequência correta.
I-

( ) A audiência será realizada como a lei determina.
(comparação)
II- ( ) O tsunami no Japão ocorreu como os cientistas haviam
previsto. (causa)
III- ( ) Como o aluno havia estudado, obteve bom resultado no
concurso. (causa)
IV- ( ) Como a maioria dos alunos não havia entendido o
conteúdo, o professor explicou-o novamente. (conformidade)
a)
b)
c)
d)

E–E–C–E
C–E–E–C
E–C–E–C
C–C–C–E

15 – Em

qual alternativa as conjunções preenchem, correta e
respectivamente, as lacunas dos períodos abaixo?
I-

Não observou a sinalização, ________ foi multado por
estacionar em local proibido.
II- Ele é um bom motorista, ________ não respeita os limites
de velocidade.
III- Não beba antes de dirigir ________ não dirija.
IV- Use sempre o cinto de segurança, ________ ele é
fundamental para a sua proteção.
a)
b)
c)
d)

portanto – no entanto – ou – pois
pois – portanto – no entanto – ou
ou – no entanto – pois – portanto
no entanto – portanto – pois – ou

16 – Leia:
A primeira montanha-russa invertida do Brasil está
deixando muita gente de cabelo em pé. Na viagem de apenas um
minuto e meio, a 100 quilômetros por hora, os passageiros
permanecem com as pernas suspensas, já que o trilho fica sobre
a cabeça.
Assinale a alternativa em que os termos classificam-se,
respectivamente, como locução adverbial de modo e locução
adverbial de lugar.
a)
b)
c)
d)

na viagem de apenas um minuto e meio – de cabelo em pé
a primeira montanha russa – sobre a cabeça
os passageiros – com as pernas suspensas
de cabelo em pé – sobre a cabeça

17 – Assinale a alternativa na qual a flexão de grau do adjetivo
superlativo sintético está incorreta.

12 – Assinale a alternativa em que a frase não condiz com o
tipo de voz verbal mencionado.
a)
b)
c)
d)

Ativa: Eles tinham chegado a tempo.
Reflexiva: Clemente banhou-se naquele rio.
Passiva analítica: Foi tudo devidamente esclarecido.
Passiva pronominal: Vida e morte digladiam-se
constantemente.

a) Amaríssimas foram as lágrimas do poeta apaixonado.
b) Meus móveis estão antiquíssimos, pois datam dos anos 40.
c) Nesta época do ano, o morango e a melancia estão
dulcíssimos.
d) A nova diretora é eficazíssima, resolve todos os problemas
em muito pouco tempo.
18 – Leia:
A verdade é que o rapaz tem medo de que as pessoas
descubram que ele não sabe ler.
No trecho destacado, há três orações subordinadas substantivas,
que são, respectivamente,

13 – Está incorreta a concordância verbal da seguinte frase:
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Se todos ajudassem, poderiam haver mais investimentos.
Sempre se buscam explicações para atitudes como essa.
As pesquisas mostram que houve mais contratações.
Algum de nós precisava dar o depoimento.

19 – Leia:

14 – As frases das alternativas abaixo compõem um trecho de
um poema de Drummond. Assinale a única que contém pronome.
a)
b)
c)
d)

Penetra surdamente no reino das palavras.
Lá estão os poemas que esperam ser escritos.
Estão paralisados, mas não há desespero.
Há calma e frescura na superfície intata.

subjetiva, objetiva indireta e apositiva.
objetiva direta, predicativa, completiva nominal.
predicativa, completiva nominal, objetiva direta.
completiva nominal, objetiva direta, objetiva indireta.

Quando for dia de festa
Você veste o seu vestido de algodão
Quebro meu chapéu na testa
Para arrematar as coisas no leilão
Assinale a alternativa em que as duas expressões são locuções
adjetivas.
a)
b)
c)
d)
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de festa – no leilão
na testa – no leilão
de algodão – na testa
de festa – de algodão

20 – Assinale

a alternativa em que a palavra é formada pelo
processo de composição por aglutinação.
a)
b)
c)
d)

finalmente
semicírculo
vinagre
girassol

a alternativa em que o termo destacado é
predicativo do sujeito.
Os médicos julgaram inevitável a cirurgia.
Com o calor, aquela estrada parecia sem fim.
O eleitor considerou desonesto aquele candidato a deputado.
A população de São Paulo achou impróprio o momento da
paralisação.

22 – Assinale a alternativa em que a regência verbal não está
de acordo com a norma culta.
a)
b)
c)
d)

Esqueci-me completamente do nome de sua esposa.
Lembrei-me de você na semana passada.
Lembrei que tudo na vida é passageiro.
Esqueci do dia da sua formatura.

23 – Em qual alternativa o termo destacado exerce função
sintática de agente da passiva?
a) Durante os protestos, a violência foi deixando suas marcas
pelo caminho.
b) Pouco a pouco, aquele vilarejo foi tomado pela escuridão.
c) Seremos eternamente gratos por toda essa gentileza.
d) Alugam-se apartamentos por preço baixo.

24 – Leia:
Nada como a indiferença do tempo, esse rolo compressor
que esmaga todos os nossos momentos e os transforma em
lembranças. Ele nos leva o futuro e nos deixa o passado.
No texto acima, há duas figuras de linguagem. São elas
a)
b)
c)
d)

metáfora e antítese.
eufemismo e antítese.
metáfora e metonímia.
prosopopeia e metonímia.

1
2
3
4

27 – Em

relação ao gênero dos substantivos em destaque,
assinale a alternativa incorreta considerando o padrão culto da
língua.
a) O coma daquele atleta durou três meses.
b) Nossa viagem foi adiada devido ao pane do avião.
c) Apenas alguns gramas de manteiga são suficientes para
untar as formas.
d) Durante a Idade Média, alguns cabeças de rebeliões eram
decapitados e outros, queimados em praça pública.

28 – Assinale

a alternativa
respectivamente, o texto abaixo.

que

completa,

correta

e

Todas as __________, ocorrem __________ na casa
daqueles __________ sempre pelo mesmo motivo: a má
influência dos amigos.
a)
b)
c)
d)

sextas-feiras – bate-bocas – casaizinhos
sexta-feira – bates-bocas – casaizinhos
sextas-feiras – bate-boca – casalzinhos
sexta-feira – bate-boca – casalzinhos

29 – Leia:

A oração coordenada em destaque classifica-se como

a alternativa que contém, na sequência, o
pronome oblíquo átono devidamente colocado junto à forma
verbal, conforme rege a norma culta da língua.
Quanto aos políticos corruptos, não _________ meu voto,
pois sempre __________ de ter colocado no poder um
governante que _________ inocente quando há inúmeras provas
contra ele.
dou-lhes – arrepender-me-ei – se diz
dou-lhes – arrependerei-me – diz-se
lhes dou – me arrependerei – se diz
lhes dou – arrepender-me-ei – diz-se

a)
b)
c)
d)

Os irlandeses não só admiram a música mas também
apreciam a literatura brasileira.

25 – Assinale

a)
b)
c)
d)

Nessas terras onde andei, o clima é hostil o ano todo. Por
um tempo, abriguei-me numa casa cujas paredes eram feitas de
madeira. Essa casa, que já servira de abrigo a viajantes em
outros tempos, tinha um quê de mistério no ar.
Quantas orações subordinadas adjetivas há no texto acima?

21 – Assinale
a)
b)
c)
d)

26 – Leia:

a)
b)
c)
d)

sindética conclusiva.
sindética adversativa.
sindética aditiva.
assindética.

30 – Assinale a alternativa em que todas as palavras recebem
acento gráfico devido ao mesmo princípio.
a)
b)
c)
d)
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vídeo, freguês, exótico
planície, anzóis, papéis
sábio, nódoa, espontâneo
pêssego, possível, privilégio

31 – Assinale a alternativa em que o termo destacado é objeto
indireto.
a) “Quem faz um poema abre uma janela.” (Mário Quintana)
b) “Toda gente que eu conheço e que fala comigo / Nunca teve
um ato ridículo / Nunca sofreu enxovalho (...)” (Fernando
Pessoa)
c) “Quando Ismália enlouqueceu / Pôs-se na torre a sonhar /
Viu uma lua no céu, / Viu uma lua no mar.” (Alphonsus de
Guimarães)
d) “Mas, quando responderam a Nhô Augusto: ‘– É a
jagunçada de seu Joãozinho Bem-Bem, que está descendo
para a Bahia.’ – ele, de alegre, não se pôde conter.”
(Guimarães Rosa)

32 – Leia:
Hoje, estima-se que o Brasil seja o quarto país responsável
pelas mudanças climáticas por causa das queimadas.

36 – Em qual alternativa o sujeito é indeterminado?
a)
b)
c)
d)

São muitos os problemas das grandes cidades.
Vive-se muito bem em alguns países europeus.
Há pessoas muito contraditórias no atual cenário político.
Vamos votar com responsabilidade nas próximas eleições.

37 – Assinale

a alternativa que
respectivamente, as lacunas abaixo.

completa,

correta

e

Os dias estão ______ quentes.
Jean está ____ com o serviço militar.
Essa pimenta não é ______ para temperar peixe.
Depois de cair da escada, a mulher ficou _____ tonta.
a)
b)
c)
d)

bastante – quite – boa – meio
bastante – quite – bom – meia
bastantes – quites – boa – meio
bastantes – quites – bom – meia

O termo destacado no texto acima é um
a)
b)
c)
d)

38 – Assinale a alternativa em que há uma oração subordinada

objeto direto.
objeto indireto.
agente da passiva.
complemento nominal.

adverbial consecutiva.
a)

33 – Em relação à classificação do predicado, coloque (C) para
certo e (E) para errado. Em seguida, assinale a alternativa com a
sequência correta.
I-

( ) Encontramos enferrujadas as ferramentas. (predicado
verbo-nominal)
II- ( ) O professor considerou Amadeu inteligente. (predicado
verbo-nominal)
III- ( ) Antigamente as avós contavam muitas histórias belas
para os netos. (predicado nominal)
IV- ( ) Os convidados julgaram o dia da confraternização
inoportuno. (predicado verbal)
a)
b)
c)
d)

C–C–C–C
C–E–E–E
C–C–E–E
E–E–E–E

34 – Em relação à regência das palavras destacadas, assinale a
alternativa incorreta.
a) O prejuízo causado pelos incêndios desse ano foi análogo
ao do ano passado.
b) Estávamos ansiosos a emoções novas que fizessem
estremecer o coração.
c) O médico foi atencioso para com o paciente.
d) O professor era solidário com os alunos.

35 – Atente para o emprego dos pronomes nas frases abaixo.
I- Eu sempre quis agradecê-lo a amizade sincera.
II - Filho, nós lhe amamos imensamente.
III- As pessoas querem preveni-la do perigo.
O pronome está corretamente empregado em
a)
b)
c)
d)

I e II.
II e III.
I, somente.
III, somente.

O cidadão ficou tão revoltado que denunciou a situação
precária do hospital.
b) O cidadão denunciou o hospital porque ficou revoltado com
a situação precária daquele local.
c) Como ficou revoltado com a situação precária do hospital, o
cidadão resolveu denunciar aquele local.
d) O cidadão resolveu denunciar o hospital já que ficou
indignado com o que presenciou naquele local.

39 – Leia:
Venha depressa, minha filha! A médica, uma mulher muito
prestativa, vai atendê-la agora.
Qual termo do texto acima exerce função de vocativo?
a)
b)
c)
d)

uma mulher muito prestativa
minha filha
a médica
agora

40 – Do

texto abaixo, foram retiradas todas as vírgulas.
Assinale a alternativa que indica quantas e onde as vírgulas
consideradas obrigatórias deveriam ser colocadas.

“Na cidade mineira de Contagem uma mulher tentou
abortar na 37ª semana de gravidez. Ao perceber que a criança
nasceu viva jogou-a pela janela do seu barraco. O bebê caiu
num córrego e foi resgatado com vida mas morreu na noite
seguinte.”
a) 2 vírgulas: 1 depois do verbo abortar; 1 antes da conjunção
e.
b) 3 vírgulas: 1 após o termo Contagem; 1 após o termo viva; 1
antes da conjunção mas.
c) 4 vírgulas: 1 após o termo mulher; 1 depois da forma
verbal caiu; 1 após a conjunção mas; 1 após a forma verbal
morreu.
d) 5 vírgulas: 1 antes e 1 depois de uma mulher; 1 antes do
termo viva; 1 depois da conjunção mas; 1 após a forma
verbal morreu.
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AS QUESTÕES DE 41 A 100 REFEREM-SE
À ESPECIALIDADE DE ENFERMAGEM

45 – Quanto

ao sistema do trato urinário, marque (V) para
verdadeiro ou (F) para falso e assinale a alternativa correta.

O processo pelo qual o oxigênio e o dióxido de carbono são
trocados na interface ar-sangue é um exemplo de

( ) Os rins e as glândulas supra-renais são independentes nas
suas funções, suprimentos sanguíneos e inervação.
( ) A urina formada nos néfrons flui para a pelve renal e, em
seguida, para os ureteres que unem cada rim à bexiga.
( ) A bexiga urinária é um saco muscular oco, localizado atrás do
osso púbico, cuja capacidade em adulto é de 400 a 500 ml.
( ) Os rins são um par de estruturas vermelho-acastanhadas em
forma de feijão, de localização retroperitoneal, na parede
posterior do abdome.

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

41 – Marque

a alternativa que completa corretamente a
afirmativa abaixo.

difusão.
osmose.
filtração.
perfusão.

F–F–V–V
V–V–F–F
V–V–V–V
F–F–F–F

46 – Diversas
42 – Assinale

a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas do texto a seguir, a respeito do
Sistema Cardiovascular.
A __________ é referida como o período de enchimento
ventricular. A(O) __________ refere-se aos eventos no coração
durante a contração dos dois compartimentos superiores e dos
dois compartimentos inferiores.
a)
b)
c)
d)

substâncias são filtradas pelo glomérulo,
reabsorvidas pelos túbulos e excretadas na urina. Assinale a
alternativa que apresenta uma substância que normalmente não é
excretada na urina.
a)
b)
c)
d)

ureia
sódio
bicarbonato
aminoácidos

47 – Sobre o fígado é correto afirmar que
a) armazena a bile produzida na vesícula biliar.
b) se localiza atrás das costelas, na porção superior esquerda da
cavidade abdominal.
c) é dividido em três lobos que são circundados por uma fina
camada de tecido conjuntivo.
d) desempenha importante papel no metabolismo de glicose e
na regulação de concentração de glicose sanguínea.

sístole – ventrículo
diástole – sístole
sístole – diástole
diástole – átrio

43 – Quanto ao sistema digestivo, marque (V) para verdadeiro 48 – A pele é formada por três camadas. Relacione-as com suas
ou (F) para falso e assinale a alternativa com a sequência correta.
( ) As enzimas digestivas secretadas pelo pâncreas são a
tripsina, a amilase e a lipase.
( ) Quando o bolo alimentar é deglutido, a epiglote move-se
para cobrir a abertura traqueal.
( ) O pâncreas secreta um líquido altamente ácido em resposta à
ingestão antecipada do alimento.
( ) Os carboidratos são clivados em aminoácidos e peptídeos, e
as proteínas são clivadas em glicose e frutose.
a)
b)
c)
d)

F–F–V–V
V–V–F–F
V–F–F–V
F–V–V–F

44 – Quanto

ao sistema
alternativa correta.

respectivas características e marque a alternativa com a sequência
correta.
1 – Derme
2 – Epiderme
3 – Tecido subcutâneo
( ) Os melanócitos são células especiais que estão envolvidas
principalmente na produção da melanina.
( ) É a camada que proporciona força e estrutura, apresenta
vasos sanguíneos, nervos, glândulas e raízes pilosas.
( ) Consiste principalmente em tecido adiposo, sendo importante
fator para a regulação da temperatura corporal.
a)
b)
c)
d)

musculoesquelético,

assinale

a

a) Os ligamentos fixam os músculos aos ossos.
b) Os tendões interligam os ossos que se articulam.
c) Os músculos são envolvidos em tecido fibroso denominado
periósteo.
d) As extremidades dos ossos longos são cobertas nas
articulações pela cartilagem articular, que é um tecido
avascularizado, elástico resistente.

1–2–3
3–1–2
2–3–1
2–1–3

49 – Assinale

a alternativa que corresponde à seguinte

definição:
“É uma estrutura em formato de cúpula, avascular e
transparente, forma a porção mais anterior do globo ocular e é a
principal superfície de refração do olho”.
a)
b)
c)
d)
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íris
córnea
esclera
cristalino

50 – Quanto

ao sistema nervoso autônomo, marque (V) para
verdadeiro ou (F) para falso e assinale a alternativa com a
sequência correta.
( ) O sistema nervoso simpático apresenta respostas
predominantemente excitatórias, mais notadamente a
resposta de “lutar e fugir”.
( ) Aumento dos movimentos peristáltico do tubo digestivo é
um exemplo do efeito simpático.
( ) Aumento da frequência do batimento cardíaco é um exemplo
do efeito parassimpático.
a)
b)
c)
d)

V–V–V
F–V–V
V–F–F
F–F–F

assinale a alternativa com a sequência correta.
São complicações mais comuns ou potencialmente graves
relacionadas com as transfusões sanguíneas:
(
(
(
(

)
)
)
)

a)
b)
c)
d)

Reação não hemolítica febril.
Contaminação bacteriana.
Sobrecarga circulatória.
Reação alérgica.
V–V–F–F
V–F–V–V
V–V–V–V
F–V–V–F

56 – “A

terapia Intravenosa (IV) predispõe o paciente a
inúmeros perigos, inclusive complicações locais e sistêmicas”.
Assinale a alternativa que apresenta uma complicação
sistêmica.

51 – Calcule,

quantos gramas de glicose estão presentes na
solução de SG 10%, em frascos de 500ml:
a)
b)
c)
d)

55 – Marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso, em seguida,

10 g
25g
50 g
100g

a)
b)
c)
d)

coagulação
tromboflebite
embolia gasosa
infiltração e extravazamento

57 – São distúrbios relacionados ao trato respiratório inferior:

a) atelectasia, pneumonia e traqueobronquite
b) faringite, atelectasia e traqueobronquite
c) laringite, atelectasia e pneumonia.
52 – A remoção de líquido ascítico da cavidade peritoneal d) laringite, pneumonia e faringite.
através de uma punção ou de uma pequena incisão cirúrgica na
58 – Não é um dos fatores de risco para embolia pulmonar:
parede abdominal, denomina-se
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

gastrostomia.
cistostomia.
paracentese.
fibroscopia.

a doença vascular.
o uso de anticoagulante.
a imobilização prolongada.
o uso de contraceptivo oral.

59 – Assinale

a alternativa que completa corretamente a
afirmativa. A oxigenoterapia, a administração de morfina e
diuréticos, e o posicionamento do paciente para promover a
53 – Em relação aos cuidados de enfermagem com o sistema de circulação, são condutas no tratamento clínico de um paciente
drenagem torácica, marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso. com:
Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.
a) tamponamento cardíaco.
( ) Orientar e estimular a deambulação, se possível, para facilitar b) edema agudo de pulmão.
a drenagem e prevenir obstrução.
c) parada cardiorrespiratória.
( ) Realizar troca diária do curativo com técnica estéril.
d) infarto agudo do miocárdio.
( ) Verificar através do selo d’água que deve estar elevando-se
com a expiração e baixando com a inspiração.
60 – Com relação a pacientes com fixador externo, marque (V)
a) V – F – V
para verdadeiro ou (F) para falso. Em seguida, assinale a
b) V – F – F
alternativa com a sequência correta.
c) F – V – V
d) V –V – F

54 – Dentre

as penalidades a serem impostas pelos Conselhos
Federal e Regional de Enfermagem, a que “consiste em
repreensão que será divulgada nas publicações oficiais dos
Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de
grande circulação”, é a

( ) Deve-se monitorar e avaliar cada local do pino quanto à
vermelhidão, drenagem, hipersensibilidade, dor e
afrouxamento do pino.
( ) Após o fixador externo ser aplicado, o membro é elevado
para reduzir o inchaço.
( ) A tração deve ser contínua para ser eficaz na redução e
imobilização de fraturas.
( ) Existem dois tipos de tração:a reta e a corrida.

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

censura.
cassação.
suspensão.
advertência verbal.
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V–V–V–F
F–V–V–V
V–F–F–F
V–F–V–F

61 – Assinale

a alternativa que não apresenta uma das
complicações potenciais da gastrostomia.
a)
b)
c)
d)

sangramento gastrintestinal
extravasamento da dieta
infecção da ferida
irritação faríngea

a)

A cirurgia reconstrutora é realizada em uma tentativa de
aliviar as complicações do câncer, como a ulceração,
obstrução, hemorragia, dor e derrame maligno.
b) As alterações da mucosa oral secundárias à radioterapia
incluem a estomatite, xerostomia, mudança e perda do
paladar e salivação diminuída.
c) Os agentes quimioterápicos só podem ser administrados por
via intravenosa.
d) A integridade da pele alterada é um efeito incomum e pode
incluir a alopecia.

63 – Assinale

a alternativa em que não constam sinais e
sintomas da intoxicação por oxigênio:
desconforto subesternal e dispneia.
atelectasia e hipoxemia refratária.
parestesia e inquietação.
apneia e vômito.

64 – Leia as instruções seguintes sobre a realização de coleta de
urina para urocultura.
I
II

Colete preferencialmente a primeira urina da manhã.
Não altere o hábito de ingestão hídrica antes de proceder ao
exame.
III A sonda vesical de Foley e a bolsa coletora do sistema
fechado devem estar com mais de 24h de uso.
I, apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
I, II e III.

65 – Com

a)
b)
c)
c)

A

D

N

U

L

apagamento – contração
alargamento – contração
apagamento – dilatação
afastamento – dilatação

A

68 – A

avaliação e registro do balanço hídrico, medição da
circunferência abdominal e pesagem diária, são cuidados de
enfermagem ao paciente com
a)
b)
c)
d)

colecistite.
tuberculose pulmonar.
insuficiência renal aguda.
ascite por disfunção hepática.

69 – Considerando

os problemas associados à alteração da
micção, relacione as colunas e, a seguir, assinale a alternativa
com a sequência correta.
(1)
(2)
(3)
(4)

Polaciúria
Nictúria
Poliúria
Enurese

a)
b)
c)
d)

3–2–4–1
3–4–2–1
1–2–4–3
1–4–2–3

(
(
(
(

) Micção frequente.
) Micção excessiva à noite.
) Micção involuntária durante o sono.
) Volume aumentado de urina eliminada.

70 – O choque neurogênico tem como sinais e sintomas a pele
a)
b)
c)
d)

Está(ão) correta(s)
a)
b)
c)
d)

A

a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas
do texto abaixo.
O__________ do colo consiste na diminuição da espessura,
ou seja, encurtamento da distância entre o orifício interno e
externo do colo; e a__________ caracteriza-se pelo alargamento
do orifício cervical.

62 – Com relação à oncologia, marque a alternativa correta.

a)
b)
c)
d)

67 – Em relação às alterações plásticas do colo uterino. Assinale

pálida e fria.
rosada e fria.
pálida e úmida.
rosada e quente .

71 – Considera-se como um fator de risco não modificável para
doença arterial coronariana o (a)

relação à gastrostomia, marque a alternativa

incorreta.
a) A dieta pode ser administrada em bolus ou continuamente.
b) Antes da realização da gastrostomia, não é necessário o
período de jejum.
c) Poderá ocorrer troca da sonda de fixação na parede
abdominal por uma sonda de reposição, após a cicatrização
da fístula.
d) Após a administração de cada dieta, ou medicação, a sonda
deve ser lavada com 30 ml de água filtrada, para evitar a
deteriorização ou obstrução da sonda.

a)
b)
c)
d)

hipertensão.
tabagismo.
obesidade.
raça.

72 – Quanto ao uso da digoxina e seus efeitos tóxicos, marque
(V) para verdadeiro ou (F) para falso. Em seguida, assinale a
opção com a sequência correta.

66 – É uma complicação de longo prazo do diabetes:

( ) A anorexia, náuseas e vômitos são sinais de intoxicação
digitálica.
( ) Antes de administrar a digoxina, verifica-se a freqüência
cardíaca.
( ) A hipopotassemia diminui a ação da digoxina.

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

retinopatia.
hipoglicemia.
cetoacidose diabética.
síndrome não cetótica hiperosmolar hiperglicêmica.
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V–V–F
F–V–V
V–F–F
F–F–V

79 – “Avaliar no 1º e 5º minutos de vida, para obter informações

73 – Sobre o hipotireoidismo, é correto afirmar:
a) sua principal consequência é a doença de Hashimoto.
b) pode ter como consequência grave a deficiência da
produção do iodo.
c) a queda de cabelo, unhas quebradiças e pele seca são
manifestações comuns do distúrbio.
d) a hiperatividade, a perda de peso, a doença de Graves são as
principais características desse distúrbio.

sobre a adaptação do bebê à vida extrauterina”.
O texto acima refere-se à(ao)
a)
b)
c)
d)

método Canguru.
New Ballard Score.
método de Capurro.
avaliação do índice de Apgar.

74 – Assinale

a alternativa que apresenta uma manifestação
clínica que não está associada à meningite?
a)
b)
c)
d)

Sinal de Brudzinski
Sinal de Babinski
Sinal de Kernig
Fotofobia

80 – Quanto

às fontanelas, verificadas durante o exame físico
do recém-nascido, marque (V) para verdadeiro e (F) para falso e
assinale a alternativa com a sequência correta.

75 – Quanto às doenças e seus respectivos sinais, correlacione
as colunas e marque a opção com a sequência correta.
(1) Parkinson
(2) Huntington
(3) Esclerose Lateral
Amiotrófica
a)
b)
c)
d)

1
2
2
3

–
–
–
–

( ) Coreia e demência
( ) Tremores,
rigidez
e
bradicinesia
( ) Fadiga, fraqueza muscular
progressiva e cãibras

( ) Se a fontanela estiver deprimida, indica desidratação.
( ) A fontanela bregmática localiza-se posteriormente e fecha-se
entre o 2º e o 6º mês.
( ) A fontanela lambdoide localiza-se anteriormente, e seu
fechamento se dá entre os 18 e 24 meses.
( ) Fontanela protuberante sugere aumento da pressão
intracraniana, hidrocefalia, meningite ou neoplasia.
a)
b)
c)
d)

2–3
1–3
3–1
1–2

V–V–V–V
F–V–V–F
V–F–F–V
F–F–F–F

76 – No

período puerperal, vários órgãos e sistemas sofrem
importantes alterações fisiológicas. Marque a alternativa que
apresenta a estrutura que não sofre processo de involução nesse
período.
a)
b)
c)
d)

77 – A compressão subdiafragmática que provoca tosse forçada
e a expulsão de corpo estranho é chamada de manobra de
a)
b)
c)
d)

Ballard.
Valsalva.
Heimlich.
Blomberg.

78 – Sobre

81 – Sobre

avaliação neurológica do recém-nascido, marque a
alternativa que apresenta o reflexo que ocorre quando “o recémnascido, ao se assustar, abre os braços, flexiona os joelhos e abre
os dedos das mãos em formato de leque, com o polegar e o
indicador em forma de C”.

útero
mamas
mucosa vaginal
mucosa perineal

a)
b)
c)
d)

Moro
Preensão
Babinski
Corneano

o banho em recém-nascido, marque (V) para
verdadeiro ou (F) para falso e assinale a alternativa com a
sequência correta.

82 – Assinale

( ) Deve ser postergado até a estabilidade dos sinais vitais.
( ) Deve durar o menor tempo possível.
( ) Pode causar hipotermia.

O recém-nascido nasce coberto por __________ que protege
a pele e previne a perda excessiva de calor e __________ que
são pelos finos e sedosos que recobrem toda a pele.

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

F–V–V
V–V–V
V–F–F
V–V–F

a alternativa que completa
respectivamente as lacunas do texto a seguir.
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lanugem – vérnix caseoso
vérnix caseoso – lanugem
vérnix caseoso – mília
mília – lanugem

correta

e

83 – “Os

microorganismos apresentam características que
dirigem sua relação com o hospedeiro e contribuem para o
aparecimento de doenças”.
Considerando essa afirmação, relacione as colunas e, em
seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.
(1)
(2)
(3)
(4)

Virulência
Infectividade
Poder Invasor
Patogenicidade

( ) Capacidade que certos organismos apresentam de penetrar,
se desenvolver ou se multiplicar no novo hospedeiro.
( ) Capacidade de invadir os tecidos do organismo do
hospedeiro.
( ) Capacidade de um agente infeccioso de produzir casos
graves ou fatais.
( ) Capacidade de um agente infeccioso de causar enfermidade
em um organismo.
a)
b)
c)
d)

1–3–2–4
2–4–3–1
2–3–1–4
3–2–1–4

as anomalias congênitas, correlacione as
colunas e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência
correta.
Hipospádia
Hidrocele
Hidrocefalia
Criptorquia

( ) Aumento de líquido cefalorraquidiano e da pressão
intracraniana.
( ) Testículo permanentemente fora da bolsa escrotal.
( ) Presença de uma coleção líquida entre as membranas da
túnica vaginal, caracterizando-se por aumento do volume
escrotal de consistência cística.
( ) Malformação em que o meato uretral termina na porção
ventral do pênis.
a)
b)
c)
d)

1–3–4–2
2–4–3–1
3–4–2–1
3–1–2–4

Amenorreia
Polaciúria
Linha nigra
Amolecimento do colo do útero

87 – Com relação à intoxicação por monóxido de carbono, são
sinais e sintomas:
a)
b)
c)
d)

cefaleia e tontura.
cefaleia e vômito.
vômito e palpitação.
diarreia e palpitação.

88 – Quanto à queimadura, é correto afirmar que
sua gravidade é determinada avaliando-se a profundidade
das lesões, a extensão e a parte do corpo que foi afetada.
b) a lesão de 1º grau caracteriza-se pelo aparecimento de
bolhas.
c) através da “regra dos nove”, mede-se a profundidade da
queimadura.
d) a lesão de 2º grau caracteriza-se pela destruição de todos os
elementos da pele, podendo destruir tecido subcutâneo e até
mesmo ossos.

89 – Considerando

as condições para indicação, com eficácia,
do método contraceptivo de lactação e amenorreia, marque (V)
para verdadeiro ou (F) para falso e assinale a alternativa com a
sequência correta.
( ) O bebê deverá estar sendo alimentado em seio materno de
forma exclusiva, com frequência, dia e noite.
( ) A mulher deverá estar menstruada ou ter menstruado.
( ) O bebê deverá ter menos de 6 meses de idade.
a)
b)
c)
d)

F–F–V
F–V–F
V–V–F
V–F–V

deformidade, perda de sensibilidade, hipertensão arterial e
taquicardia.
b) estado de inconsciência, lesão indolor, hipotensão arterial e
taquicardia.
c) perda de sensibilidade, priapismo (sexo masculino),
hipotensão arterial e bradicardia.
d) deformidade, lesão indolor, priapismo (sexo masculino),
hipertensão arterial.
a)

que se refere às noções básicas de atendimento préhospitalar, complete, correta e respectivamente, as lacunas e
assinale a alternativa correta.
O choque distributivo está ligado ao tono vascular
inadequado, como ocorre no choque ______________, (redução
do tonos vascular por ação de toxinas), e no choque __________,
(redução do tonos vascular por ação neural).
hipovolêmico – cardiogênico
cardiogênico – séptico
neurogênico – séptico
séptico – neurogênico

a)
b)
c)
d)

90 – São sinais e sintomas do trauma raquimedular:

85 – No

a)
b)
c)
d)

ser classificadas em três grupos: presunção, probabilidade e
certeza. Assinale a alternativa que apresenta sinal ou sintoma de
probabilidade de gravidez.

a)

84 – Considerando
(1)
(2)
(3)
(4)

86 – As diferentes formas de manifestação da gravidez podem

91 – Sobre

intoxicação

por

ingestão,

está

incorreta

a

afirmativa:
a)

administração de carvão ativado, quando a substância tóxica
é do tipo que pode ser absorvida pelo carvão.
b) administração de xarope de ipeca para induzir o vômito, em
caso de ingestão de destilados do petróleo.
c) lavagem gástrica para o paciente obnubilado.
d) catártico, quando apropriado.
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92 – Sobre o tratamento para dengue, marque V para verdadeiro 96 – Analise
e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta.
( ) A hidratação e a reposição dos eletrólitos são procedimentos
fundamentais no tratamento.
( ) É indicado o uso de medicamentos a base de ácido
acetilsalicílico .
( ) Deve-se fazer repouso e controle do hemograma.
a)
b)
c)
d)

V–V–F
F–F–V
V–V–V
V–F–V

as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a
alternativa correta.

A

I - A tuberculose ainda representa um grave problema de saúde
pública, principalmente para os países mais pobres. Sua
transmissão se dá por via aérea.

A

D

II - A difusão da hepatite B tem sido um grande motivo de
preocupação para os profissionais da área de saúde. Acredita-se
que a transmissão da hepatite B ocorra exclusivamente por via
parental.

A

N

U

L

III - A hanseníase pode atingir pessoas de ambos os sexos e de
qualquer idade. A transmissão se dá somente por meio das vias
respiratórias.
Estão corretas

93 – Nas

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

97 – Os

Unidades de Saúde, as vacinas devem ficar
acondicionadas em refrigeradores exclusivos. A temperatura
deve permanecer entre
-2ºC e -8ºC.
0ºC e 2ºC.
2ºC e 8ºC.
8ºC e 10ºC.

anticorpos anti-HIV detectáveis por testes sorológicos
aparecem, em geral, após 4 a 12 semanas de infecção. Esse
intervalo entre infecção e possibilidade de detecção de anticorpos
por técnicas laboratoriais é denominado

94 – Sobre os Programas do Ministério da Saúde, marque (V)
para verdadeiro ou (F) para falso. Em seguida, assinale a
alternativa com a sequência correta.
( ) O Programa de Atenção Integral à Saúde do Adulto prioriza
agravos específicos, tais como hipertensão arterial e
Diabetes Melitus.
( ) O Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher está
voltado para implantar ou ampliar atividades de
identificação e controle de doenças transmitidas
sexualmente.
( ) O Programa de Atenção Integral à Saúde do Idoso tem
como objetivo fundamental a manutenção de um estado de
saúde com finalidade de atingir o máximo de vida ativa
com o maior grau possível de independência funcional e
autonomia.
a)
b)
c)
d)

V–V–F
F– V–V
F– F– V
V–V–V

95 – “Garantir ações e

serviços de todos os níveis de acordo
com a complexidade que cada caso requeira, sem privilégios ou
barreiras.” Essa é a definição para qual princípio da doutrina do
Sistema Único de Saúde (SUS)?
a)
b)
c)
d)

equidade.
integralidade.
resolubilidade.
universalidade

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

a)
b)
c)
d)

testes rápidos.
janela imunológica .
aconselhamento pós-teste.
aconselhamento pré-teste.

98 – Em

relação à classificação de Resíduos de Serviços de
Saúde, os objetos e instrumentos contendo cantos, bordas,
pontos ou protuberâncias rígidas e agudas, capazes de cortar ou
perfurar são classificados como grupo
a)
b)
c)
d)

A
B
D
E

99 – Os níveis de prevenção de doenças podem ser: primária,
secundária e terciária. Assinale a alternativa em que consta uma
das ações de promoção da saúde no nível terciário.
a)
b)
c)
d)

Terapia ocupacional.
Planejamento familiar.
Habitação em condições adequadas.
Uso de serviço de enfermagem domiciliar ou hospitalização.
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100 – De

acordo com o calendário vacinal (idade, doses,
doenças evitadas), correlacione as colunas. Em seguida, assinale
a alternativa com a sequência correta.
(1) VOP
(2) BCG
(3) Tetravalente
( ) 1ª dose aos dois meses / três doses mais o reforço / evita a
paralisia infantil
( ) 1ª dose ao nascer / dose única mais o reforço / evita formas
mais graves da tuberculose
( ) 1ª dose aos dois meses / três doses / evita difteria, tétano,
coqueluche, meningite e outras infecções causadas pelo
Heamophilus influenzae tipo b
a)
b)
c)
d)

1–2–3
1–3–2
2–1–3
3–2–1
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