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PÁGINA EM BRANCO

LÍNGUA PORTUGUESA
01) Leia o poema cujo autor é Chuang Tzu, um grande filósofo taoísta do séc. IV a.C.
“O Rei do Mar do Sul era age-conforme-teu-palpite,
O Rei do Mar do Norte era age-num-relâmpago.
O Rei do lugar entre um e outro era o Não-Forma.

Os homens, disseram, têm sete aberturas
Para ver, ouvir, comer, respirar,
E assim por diante. Mas o Não-Forma
Não tem aberturas. Vamos fazer nele
Algumas aberturas.

Ora, o Rei do Mar do Sul
E o Rei do Mar do Norte
Costumavam ir juntos frequentemente
À terra do Não-Forma.
Este os tratava bem.

Depois disso
Fizeram aberturas em Não-Forma,
Uma por dia, em sete dias.
Quando terminaram a sétima abertura,
Seu amigo estava morto.”

Então, consultavam entre si,
Pensavam num bom plano,
Numa agradável surpresa para Não-Forma
Como penhor de gratidão.

(BUZZI, Arcângelo R. Introdução ao pensar: o ser, o
conhecimento, a linguagem. 20.ed. Rio de Janeiro:
Vozes, 1991.)

Sobre o texto lido, avalie as afirmações a seguir.
I.

O poema evoca que não há como viver e querer a realidade cotidiana sem aniquilar o outro.

II.

Os propósitos do age-conforme-teu-palpite e do age-num-relâmpago respeitaram o interesse do Não-Forma.

III. Os versos tecem considerações sobre os interesses e comportamentos do ser e do mundo a partir das
figuras de três reis.
IV. Os dois reis não se deram conta de que as medidas tomadas foram um risco desastroso, pelo desrespeito
à alteridade.
Está correto apenas o que se afirma em
a) I e II.
b) I e IV.
c) II e III.
d) III e IV.
Para responder as questões 02 e 03, leia o texto seguinte.
Mulheres em espaços de poder e decisão
As mulheres, mesmo diante de avanços no que diz respeito à igualdade entre os gêneros, ocupam cargos
de menor peso nas grandes decisões políticas de menor prestígio no mercado de trabalho. As posições de
poder ainda são ocupadas em sua maioria por homens. Por isso, escrever sobre homens e poder seria de
um óbvio ululante. O que se constata é que os estereótipos de gênero reforçam os papéis diferenciados,
destinando aos homens as atividades do espaço público e às mulheres, as do espaço privado.
As mulheres são maioria na base da organização de movimentos sociais, mas ainda são minoria nos
cargos políticos e também na participação de partidos políticos. Nos espaços de direção de empresas privadas
e de organizações como sindicatos e associações de classe, o mesmo quadro é verificado. As diferenças
se acentuam quando investigamos a interseccionalidade da dimensão de gênero com classe, raça/etnia,
orientação sexual. [...] A participação ativa das mulheres é indispensável à construção da democracia e da
cidadania e assume um caráter crítico e propositivo na construção das plataformas feministas dirigidas ao
poder público.
Disponível em: <http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/areas-tematicas/poder-e-decisao>. Acesso em: 13 jun. 2018. Adaptado.
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02) No primeiro parágrafo, o autor argumenta que “escrever sobre homens e poder seria de um óbvio ululante”.
Nessa estrutura frasal, a expressão em destaque provoca algumas possibilidades de sentido. A esse respeito,
avalie as afirmações apresentadas.
I.

Aponta para uma discussão inócua, que provoca algumas reflexões incongruentes.

II.

Evidencia uma abordagem que ainda não é de conhecimento de grande parte das pessoas.

III. Traz à tona um assunto que constitui uma evidência gritante, um axioma ainda presente nos dias de hoje.
IV. Veicula um fato que não representa novidade porque os homens, ao longo dos tempos, estiveram no poder.
Está correto apenas o que se afirma em
a) II e III.
b) III e IV.
c) I, II e III.
d) II, III e IV.
03) O posicionamento do autor acerca do tema sugere
a) reflexão.
b) sarcasmo.
c) inconsequência.
d) sentimentalismo.
04) Observe os textos abaixo.
TEXTO I

TEXTO II

Disponível em: <https://50tonsdepantone.blogspot.com/2017/04/>.
Acesso em: 14 jun. 2018.

Disponível em: https://50tonsdepantone.
blogspot.com/2017/04/>. Acesso em: 14 jun. 2018.

Com base nas informações contidas nos textos, preencha as lacunas.
No primeiro texto, a palavra ________________ é usada em dois sentidos diferentes: num deles denomina
um objeto; no outro, atribui uma característica a um ser. No segundo pode-se afirmar que o conjunto do texto
se ________________ a partir da ________________ de sentido entre as palavras.
A sequência correta é
a) carro / reconstitui / lógica
b) bravo / articula / oposição
c) bravo / destaca / similitude
d) carro / organiza / abrangência
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Para responder as questões 05 e 06, leia o trecho transcrito do romance “Um certo capitão Rodrigo”, de
Érico Veríssimo, que apresenta a casa de Pedro Terra.
“A casa de Pedro Terra ficava numa esquina da praça, perto da capela, com a frente para o poente.
Baixa, de porta e duas janelas, tinha alicerces de pedra, paredes de tijolos e era coberta de telhas. Os tijolos
haviam sido feitos pelo próprio Pedro em sua olaria e as telhas tinham vindo de Rio Pardo, na carreta de
Juvenal. Era das poucas casas assoalhadas de Santa Fé; dizia-se até que muita gente em melhor situação
financeira que a de Pedro não morava numa casa tão boa como a dele. Não era muito grande. Tinha uma
sala de jantar, que eles chamavam de varanda (o vigário, homem letrado, afirmava que varanda na verdade
era outra coisa), dois quartos de dormir, uma cozinha e uma despensa, que era também o lugar onde ficava
o bacião em que a família tomava seu banho semanal (Pedro tinha o hábito de lavar os pés todas as noites,
antes de ir para a cama). A cozinha, que era a peça que o dono da casa preferia, por ser a mais quente no
inverno e a que mais o fazia lembrar outros tempos – chão de terra batida, cheiro de picumã, crepitar de fogo,
chiado da chaleira –, ficava bem nos fundos da casa, com uma janela para o quintal, onde havia laranjeiras,
pessegueiros, cinamomos, uma marmeleira-da-índia e o poço. A mobília dos Terras era a mais resumida
possível. Na varanda, além da mesa de cedro, sem lustro, viam-se algumas cadeiras com assento de palha
trançada, uma cantoneira de tábua tosca, e uma talha com água potável a um canto. Nos quartos, camasde-vento, baús e pregos na parede à guisa de cabides. As paredes eram caiadas e completamente nuas; na
da sala de jantar havia uma saliência semelhando um ventre roliço (Ana Terra costumava dizer que a casa
estava grávida ...). De vez em quando essas paredes eram cruzadas por pequenas lagartixas dum pardo
esverdinhado, por lacraias ou aranhas – o que dava calafrios em Bibiana.”
(VERÍSSIMO, Érico. Um certo capitão Rodrigo. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.)

05) Com referência à compreensão e à interpretação do texto, é correto afirmar que
a) as imagens formadas sobre a casa são grotescas.
b) o espaço onírico se confunde com o espaço da casa.
c) a narrativa concede valor expressivo aos bens materiais.
d) o episódio é transcrito pela repetição psicológica do autor.
06) Leia a frase transcrita do texto.
“Os tijolos haviam sido feitos pelo próprio Pedro em sua olaria...”
Transpondo-a para a voz ativa correspondente, obtém-se a forma verbal
a) se farão.
b) havia feito.
c) serão feitos.
d) haveria feito.
07) Leia a tirinha a seguir.

(Disponível em: http://www.lagoavermelha.rs.gov.br/alexandre-beck-o-pai-do-menino-armandinho/ Acesso em 14 jun. 2018.)

Dentre as colocações pronominais presentes na tirinha, é correto afirmar que
a) há um erro em “vive me dando”, porque, após gerúndio, é obrigatória a ênclise.
b) para completar o verbo “leu”, deve-se usar a próclise com o pronome oblíquo átono “os”.
c) na presença do pronome relativo “que”, é facultativa a colocação do pronome oblíquo átono “nos”.
d) o pronome pessoal do caso reto, “eles”, está empregado na oração como sujeito; por isso, a ênclise.
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08) Leia o trecho transcrito de “Memórias póstumas de Brás Cubas”, romance de Machado de Assis, e observe
a função sintática das expressões destacadas.
“Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro
lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas
considerações me levaram a adotar diferente método: a primeira é que eu não sou propriamente um autor
defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço; a segunda é que o escrito ficaria assim
mais elegante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo:
diferença radical entre este livro e o ‘Pentateuco’. Dito isso, expirei às duas horas da tarde de uma sexta-feira
do mês de agosto de 1869, na minha chácara de Catumbi.”
(DE ASSIS, Machado. Memórias póstumas de Brás Cubas. São Paulo: Martin Claret, 2003.)

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo sobre a natureza gramatical dos termos
grifados no texto machadiano.
( ) O complemento “a adotar” é objeto indireto do verbo “levaram”.
( ) O complemento “a sua morte” é objeto direto do verbo “contou”.
( ) O complemento “mais elegante” é objeto direto do verbo “ficaria”.
( ) O complemento “estas memórias” é objeto direto do verbo “abrir”.
( ) O complemento “às duas horas da tarde” é objeto indireto do verbo “expirei”.
De acordo com as afirmações, a sequência correta é
a) (V); (V); (F); (V); (F).
b) (F); (F); (V); (F); (V).
c) (F); (V); (V); (F); (F).
d) (V); (F); (F); (V); (V).
09) Leia o anúncio abaixo.
Campanha publicitária do Citibank espalhada em Outdoors
“Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Mas não se esqueça: vírgulas significam pausas...”
Disponível em: <http://www.itatiaia.com.br/blog/jose-lino-souza-barros/campanha-publicitaria-do-citibank-espalhada-em-outdoors>. Acesso
em 13 juh. 2018. Adaptado.

Avalie as afirmações a seguir acerca da recomendação presente no anúncio bancário.
I.

Os dois pontos servem para anunciar um esclarecimento do que foi declarado.

II.

A vírgula em “Trabalhe, trabalhe, trabalhe” serve para isolar elementos repetitivos.

III. Faltou o pronome relativo “que” no lugar dos dois pontos, por se tratar de uma oração adjetiva.
IV. É adequado encerrar o anúncio com reticências, pois a ideia se completa com o término da frase.
Está correto apenas o que se afirma em
a) I e II.
b) II e III.
c) I, II e IV.
d) I, III e IV.
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Para responder as questões 10, 11 e 12, leia a passagem transcrita da “Carta”, de Pero Vaz de Caminha,
sobre as impressões da terra habitada.
“Esta terra, Senhor, me parece que da ponta que mais contra o sul vimos até outra ponta que contra o
norte vem, de que nós deste porto houvemos vista, será tamanha que haverá nela bem vinte ou vinte e cinco
léguas por costa. Tem, ao longo do mar, nalgumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas brancas;
e a terra por cima toda chã é muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta, é tudo praia-palma, muito
chã e muito formosa.
Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque, a estender olhos, não podíamos ver senão
terra com arvoredos, que nos parecia muito longa.
Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro; nem
lho vimos. Porém a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados, como os de Entre Douro e
Minho, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá.
Águas são muitas; infindas. E em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo,
por bem das águas que tem.
Porém o melhor fruto que dela se pode tirar me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a
principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. [...]
E nesta maneira, Senhor, dou aqui a Vossa Alteza conta do que nesta terra vi. E, se algum pouco me
alonguei, Ela me perdoe, pois o desejo que tinha de tudo vos dizer mo fez pôr assim pelo miúdo. [...]
Beijo as mãos de Vossa Alteza.
Deste Porto Seguro, da vossa Ilha da Vera Cruz, hoje, sexta-feira, primeiro dia de maio de 1500.”
(CAMINHA, Pero Vaz de. Carta. Belo Horizonte: Crisália, 2002. Adaptado.)

10) Avalie os trechos transcritos e identifique aquele em que há a explicação correta dos articuladores destacados.
a) “... porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá.” [OS = ENTRE DOURO E MINHO]
b) “E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar.” [QUE = SEMENTE]
c) “E, se algum pouco me alonguei, Ela me perdoe, pois o desejo que tinha de tudo vos dizer ...” [ELA = TERRA]
d) “Nela (...) não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro; nem lho
vimos.” [LHO = NELA]
11) Associe as colunas, relacionando a frase com sua respectiva função sintática.
FRASES

FUNÇÕES SINTÁTICAS

(1) “... assim frios e temperados, como os de Entre Douro e Minho...”

( ) Causa.

(2) “E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar”. ( ) Hipótese.
(3) “... será tamanha que haverá nela bem vinte ou vinte e cinco léguas por ( ) Comparação.
costa”.
(4) “ ... pareceu, vista do mar, muito grande, porque, (...) não podíamos ver ( ) Consequência.
senão terra com arvoredos...”
A sequência correta é
a) (1); (2); (4); (3).
b) (2); (1); (3); (4).
c) (3); (4); (2); (1).
d) (4); (2); (1); (3).
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12) Observe as alterações propostas nas frases transcritas do texto.
I.

“Tem, ao longo do mar, nalgumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas brancas; e a terra
por cima chã é muito cheia de grandes arvoredos.”
Tem, ao longo do mar, nalgumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas brancas; já que a
terra por cima chã é muito cheia de grandes arvoredos.

II.

“Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque, a estender olhos, não podíamos ver...”
Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, visto que, a estender olhos, não podíamos ver...

III. “Quando mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja...”
Quanto mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja...
IV. “E, se algum pouco me alonguei, Ela me perdoe, pois o desejo que tinha de tudo vos dizer mo fez pôr
assim pelo miúdo.”
E, se algum pouco me alonguei, Ela me perdoe, inclusive o desejo que tinha de tudo vos dizer mo fez
pôr assim pelo miúdo.
O sentido original ficou comprometido em
a) I, II e III.
b) I, II e IV.
c) I, III e IV.
d) II, III e IV.
13) Atente para o emprego do sinal indicativo de crase na tirinha.

Disponível em: https://babaludecebola.wordpress.com/page/96/ Acesso em: 14 jun. 2018.

Considerando o acento grave, avalie as asserções a seguir.
I.

Identifica-se um erro quanto ao emprego da crase no segundo quadrinho.
PORQUE

II . Não se pode acentuar o “a” antes de palavras masculinas.
Sobre essas asserções, é correto afirmar que
a) a primeira é uma asserção falsa e a segunda, verdadeira.
b) a primeira é uma asserção verdadeira e a segunda, falsa.
c) as duas asserções são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.
d) as duas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
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14) Leia o aviso a seguir.

Disponível em: <https://www.aquitemplacas.com.br/produtosDetalhes.php?p=proibido-entrada-de-animais>. Acesso em: 14 jun. 2018.

A respeito das informações acerca da concordância nominal presente no aviso, é correto afirmar que pode-se
escrever
a) “É proibido a entrada de animais”, pois a expressão fica invariável, qualquer que seja o gênero.
b) “É proibida entrada de animais”, pois a ideia genérica ou indeterminada concorda com o substantivo.
c) “É proibida a entrada de animais”, pois a determinação do sujeito permite a concordância do adjetivo.
d) “É proibida a entrada de animais” e “É proibido a entrada de animais”, pois a concordância é facultativa.
15) Leia, atentamente, a tirinha a seguir.

Disponível em: <http://www.jeanlauand.com/DK1.html>. Acesso em: 14 jun. 2018.

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma acerca das unidades lexicais.
( ) No 3º quadrinho, a pronúncia certa da palavra "próprias" é /própias/.
( ) No último quadrinho, o conector POR QUE está grafado incorretamente.
( ) No 2º quadrinho, a palavra GUERRA apresenta dois dígrafos na sua grafia.
( ) No 3º quadrinho, a divisão silábica correta do vocábulo "pessoas" é: PES-SOAS.
( ) No 1º quadrinho, a palavra TREVAS deve ser acentuada por se tratar de uma paroxítona terminada
em "s".
A sequência correta é
a) (F); (F); (V); (F); (F).
b) (V); (V); (F); (F); (V).
c) (V); (F); (V); (V); (F).
d) (F); (V); (F); (V); (V).
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) A adoção pelos profissionais de saúde de medidas de precaução é necessária para a prevenção de exposição
às doenças infectocontagiosas.
As precauções para os aerossóis envolvem medidas como a lavagem das mãos, o uso de óculos, de luvas,
de avental e de máscara com respiradores do tipo N95, N99, PFF2 ou PFF3 na realização de procedimentos
nos pacientes infectados com
a) rubéola.
b) caxumba.
c) coqueluche.
d) hantavirose.
17) O processo de enfermagem pode ser entendido como o método para sistematizar o cuidado de enfermagem.
A coleta dos dados do paciente é a fase inicial desse processo e inclui a realização do exame físico.
As seguintes informações se referem à realização do exame físico no paciente adulto.
I.

A avaliação das fácies é importante, pois pode sinalizar a presença de doenças ou o uso de
medicamentos, como a fácies basedowiana no paciente que faz uso de corticoides.

II.

No exame do aparelho circulatório, a ausculta cardíaca deve ser realizada nos principais focos: mitral,
tricúspide, pulmonar e aórtico; o foco mitral está localizado no 5º espaço intercostal esquerdo, na
linha hemiclavicular esquerda, e o foco pulmonar, no 2º espaço intercostal esquerdo, na linha
paraesternal esquerda.

III.

As técnicas propedêuticas a serem realizadas no exame do abdome devem seguir a seguinte ordem:
inspeção, palpação, percussão e ausculta.

IV. O exame ocular pode fornecer informações sobre anemia, icterícia e desidratação.
Está correto apenas o que se afirma em
a) I e IV.
b) II e III.
c) II e IV.
d) II, III e IV.
18) Qual a Data Provável do Parto (DPP) de uma mulher com gravidez confirmada cujo primeiro Dia da Última
Menstruação (DUM) foi dia 01/02/2018, segundo a regra de Näegele?
a) 01/11/2018.
b) 08/11/2018.
c) 10/11/2018.
d) 14/11/2018.
19) Pacientes em situações de crise na saúde mental podem ter como características alvoroço, confusão,
comportamento violento e desorganização mental. Os enfermeiros da Atenção Básica precisam estar
preparados para realizar uma intervenção social e tecnicamente adequada.
Qual a intervenção imediata para um paciente em situação de crise psicótica?
a) Internação psiquiátrica.
b) Medicação compulsória.
c) Estabelecimento de diálogo com o paciente.
d) Encaminhamento ao Centro de Atenção Psicossocial.
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20) As coberturas primárias são utilizadas para o tratamento de feridas agudas e crônicas.
Associe as colunas, relacionando as coberturas para o tratamento de feridas e seus benefícios.
COBERTURA

BENEFÍCIOS

(1) Hidrocoloide
(2) Alginato de cálcio
(3) Ácidos graxos essenciais

(...) Pode ser usado em qualquer fase da cicatrização.
(...) Reduz o risco de infecção por proteção de barreira.
(...) Quimiotáxico para macrófagos e fibroblastos.
(...) Bactericida para Staphylococcus aureus.
(...) Diminui exsudato e odor da ferida.
(...) Ação hemostática.

A sequência correta é
a) (1); (1); (3); (2); (2); (3).
b) (1); (2); (1); (3); (1); (2).
c) (2); (3); (2); (1); (3); (1).
d) (3); (1); (2); (3); (2); (2).
21) Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir sobre a vacina da hepatite B recombinante.
( ) A vacina contém o antígeno de superfície HBsAg.
( ) O volume da vacina de hepatite B recombinante monovalente administrado é de 1 ml.
( ) A administração da vacina da hepatite B pode ser realizada pela via intramuscular ou pela via subcutânea.
( ) A dose subsequente não deve ser administrada caso o paciente apresentar febre superior a 38,5ºC
após administração da vacina.
A sequência correta é
a) (V); (F); (V); (F).
b) (V); (V); (F); (F).
c) (F); (F); (F); (V).
d) (F); (V); (V); (V).
22) O pé diabético pode ser definido pela presença de infecção, de ulceração e/ou de destruição de tecidos
profundos, associadas a anormalidades neurológicas e a vários graus de doença vascular periférica em
pessoas com Diabetes mellitus.
A esse respeito, preencha as lacunas a seguir.
O pé diabético neuropático caracteriza-se pela perda progressiva da _____________________, cujos
sintomas mais comuns são ______________________ e _______________________.
A sequência correta para o preenchimento das lacunas é
a) pulsação/ claudicação/ formigamento
b) sensibilidade/ formigamento/ queimação
c) sensibilidade/ claudicação/ formigamento
d) pulsação/ dor à elevação do pé/ queimação
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23) Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre o processo de trabalho na Atenção Básica.
( ) A definição de território e de territorialização de atuação de cada equipe deve ser realizada uma única vez.
( ) A realização de cuidado domiciliar pelo enfermeiro deve ser feita de acordo com as solicitações de
familiares.
( ) O acolhimento com classificação de risco envolve a escuta qualificada com a avaliação do potencial
de risco.
( ) Deve haver integração entre Atenção Básica e Vigilância em Saúde, visando a promoção da saúde e a
vigilância das doenças crônicas não transmissíveis, das violências e dos acidentes.
De acordo com as afirmações, a sequência correta é
a) (V); (V); (F); (F).
b) (V); (F); (V); (F).
c) (F); (V); (F); (V).
d) (F); (F); (V); (V).
24) Na visita domiciliar a uma pessoa idosa (75 anos) portadora da Doença de Parkinson, o enfermeiro identifica
que a paciente se apresenta constipada há 6 dias. O médico da Unidade Básica de Saúde prescreve a
realização de enema de solução fisiológica salina.
A quantidade de solução fisiológica salina morna a ser instilada pelo enfermeiro é
a) 400 mL.
b) 600 mL.
c) 800 mL.
d) 1200 mL.
25) A Sistematização da Assistência de Enfermagem organiza o trabalho profissional quanto ao método, ao
pessoal e aos instrumentos, tornando factível a operacionalização do processo de Enfermagem.
Associe as etapas do Processo de Enfermagem às suas respectivas definições.
ETAPAS

DEFINIÇÕES

(1) Coleta de Dados
(...) Realização das ações ou intervenções planejadas.
(2) Diagnóstico de Enfermagem
(...) Processo deliberado e contínuo de verificação de mudanças nas
respostas da pessoa.
(3) Planejamento de Enfermagem
(...) Processo deliberado e contínuo de obtenção de informações
(4) Implementação
sobre a pessoa.
(5) Avaliação de Enfermagem
(...) Determinação dos resultados que se espera alcançar.
A sequência correta é

(...) Interpretação e agrupamento dos dados coletados.

a) (4); (5); (1); (3); (2).
b) (4); (5); (2); (1); (3).
c) (5); (1); (2); (4); (3).
d) (5); (3); (4); (2); (1).
26) O APGAR de família é o teste de avaliação rápida do funcionamento familiar no cuidado de pessoas
dependentes, determinando ou não a necessidade de elaboração de um projeto terapêutico.
Um idoso, ao responder o teste para o enfermeiro, mostrou as seguintes respostas:
Adaption
(Adaptação)
1

Partnership
Growth
Affection
Resolve
(Companheirismo) (Desenvolvimento) (Afetividade) (Capacidade evolutiva)
1

1

0

0

Esse idoso apresentou
a) boa funcionalidade familiar.
b) elevada disfunção familiar.
c) baixa funcionalidade familiar.
d) moderada disfunção familiar.
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27) Um exame físico completo deve ser realizado na primeira consulta de puericultura do recém-nascido. Alguns
achados do exame físico estão descritos abaixo.
I.

A fontanela anterior, com formato losangular, mede cerca de 0,5 cm e fecha-se entre o 9º e o 18º mês.

II.

A temperatura axilar normal fica entre 36,4°C e 37,5°C e não precisa ser aferida rotineiramente em
crianças assintomáticas.

III. A respiração do recém-nascido, predominantemente abdominal, tem frequência entre 70-80 movimentos
respiratórios por minuto.
IV. A triagem auditiva neonatal deve ser realizada ainda na maternidade e, no máximo, durante o primeiro
mês de vida.
V.

A opacidade ocular no teste reflexo vermelho é indicativo de alteração e deve ser avaliado com urgência
por um oftalmologista.

Sobre os achados descritos, está correto apenas o que se afirma em
a) I, II e III.
b) I, IV e V.
c) II, III e IV.
d) II, IV e V.
28) A fórmula de Parkland para o cálculo de hidratação em pacientes queimados leva em consideração o peso do
paciente e a Superfície Corpórea Queimada (SCQ). Deve-se infundir 50% do volume calculado nas primeiras
8 horas e os outros 50% nas 16 horas seguintes.
A fórmula para crianças e adultos é representada por:
Fórmula de Parkland = 2 a 4mL x %SCQ x peso (Kg)
Um homem de 32 anos sofreu um acidente e queimou a face e o tórax. Considerando que seu peso é 70Kg,
qual o volume de solução em mililitros que deve ser infundido nas primeiras 8 horas após o acidente?
a) 560 mL.
b) 1890 mL.
c) 3980 mL.
d) 4790 mL.
29) Você, enfermeiro de uma Unidade Básica de Saúde, foi comunicado por um agente comunitário de saúde que
uma paciente em cuidados paliativos no domicílio apresentou obstrução do cateter urinário de demora. Você
planejou a visita domiciliar para realizar a troca do cateter dessa paciente.
Enumere as etapas para a realização do cateterismo urinário de demora.
( ) Realizar a antissepsia da região perineal com solução padronizada.
( ) Insuflar o balonete.
( ) Higienizar as mãos.
( ) Montar campo estéril fenestrado.
( ) Testar o balonete.
( ) Calçar luva estéril.
( ) Fixar o cateter na parte interna da coxa.
( ) Observar drenagem de urina pelo cateter.
( ) Organizar os materiais no campo estéril.
( ) Conectar o cateter à bolsa coletora.
( ) Calçar luvas de procedimento.
( ) Realizar a higiene íntima do paciente com água e sabonete líquido.
( ) Inserir o cateter com técnica asséptica.
A sequência correta dessas etapas do cateterismo urinário de demora é
a) (2); (7); (3); (9); (12); (4); (13); (11); (5); (8); (1); (6); (10).
b) (3); (13); (8); (11); (10); (5); (6); (1); (9); (2); (4); (7); (12).
c) (7); (10); (5); (13); (9); (12); (6); (4); (1); (3); (11); (8); (2).
d) (7); (12); (1); (4); (8); (6); (13); (11); (5); (9); (2); (3); (10).
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30) Preencha as lacunas a seguir.
A vacina da raiva inativada é administrada pela via ________________, sendo administrado __________ do
imunobiológico.
A sequência correta para o preenchimento das lacunas é
a) subcutânea / 2 mL
b) subcutânea / 5 mL
c) intradérmica / 0,1 mL
d) intramuscular/ 5 mL
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RASCUNHO
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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. Este caderno contém as provas de Português (15 questões), Conhecimentos Específicos (15 questões),
conforme o conteúdo programático estabelecido no Edital 01/2018.
2. Ao receber o Cartão de Respostas:
✓ Confira seu nome completo, número de inscrição e número do documento de identidade.
✓ Assine, à tinta (azul ou preta), no espaço próprio indicado.
✓ No Cartão de Respostas, preencha apenas uma opção (a, b, c ou d) em
cada questão, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme
imagem ao lado.
✓ Qualquer outra forma de marcação, que estiver em desacordo com as instruções, como marcação dupla,
rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido integralmente ou fora do espaço designado para as
respostas, preenchidas a lápis e para a assinatura, bem como a falta desta serão de inteira responsabilidade
do candidato e também considerados incorretos.
✓ Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas para não amassá-lo, molhá-lo, dobrá-lo, rasgá-lo,
manchá-lo ou, de qualquer modo, danificá-lo. O Cartão de Respostas não será substituído.
3. Ao abrir seu Caderno de Questões, confira:
✓ A numeração das questões e se a paginação está correta.
✓ Todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão,
solicite imediatamente ao Fiscal Aplicador a substituição do Caderno de Questões.
✓ Se a “especialidade” constante deste caderno de questões corresponde ao Cargo/Emprego pretendido.
4.

O candidato somente poderá deixar o local de realização da prova, portando o Caderno de Questões, 1(uma)
hora após o início da prova.

5.

Reserve os últimos 20 minutos para preencher seu Cartão Resposta.
O tempo de duração das provas abrange a assinatura do Cartão de Respostas e a transcrição das respostas
do Caderno de Questões da Prova Objetiva para o Cartão Respostas.

6.

Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao Fiscal/Aplicador o Cartão de
Respostas, preenchido e assinado.

7.

Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar da sala de provas levando consigo seu Cartão de
Respostas ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.

8.

Havendo algum problema, informe-o imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as providências
necessárias.

9.

Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, boné, chapéu,
gorro, lenço, relógio (de qualquer tipo), portar objetos pessoais como bolsa e carteira de documentos, fazer
uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, pagers, bip, agenda eletrônica, calculadora, walkman,
notebook, palmtop, ipod, tablet, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer
outro equipamento eletrônico, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre
estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido anotação de informações
relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos, uso de notas, anotações, livros,
impressos, manuscritos, códigos, manuais ou qualquer outro material literário ou visual.
Telefone celular, rádio comunicador e aparelhos eletrônicos dos candidatos, enquanto na sala de prova,
deverão permanecer desligados, tendo sua bateria retirada, sendo acomodados em local a ser indicado
pelos fiscais de sala de prova. No caso dos telefones celulares, do tipo smartphone, em que não é possível
a retirada da bateria, os mesmos deverão ser desligados sendo acomodados em local a ser indicado pelos
fiscais de sala de prova. Caso tais aparelhos emitam qualquer som, o candidato será eliminado do Concurso.

10. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação posterior.

DURAÇÃO DA PROVA: 03:00 (TRÊS) HORAS
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