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INSCRIÇÃO 
 

TURMA NOME DO CANDIDATO 
 
 
 

   

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  
ORDEM 

602 – Técnico em Enfermagem  
 

INSTRUÇÕES
1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. 

3. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 

4. A prova desta fase é composta de 40 questões objetivas. 

5. Nesta prova, as questões são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na sequência 
a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

6. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos 
aplicadores de prova. 

7. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 
irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

8. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não 
ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

9. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-resposta, é de 4 (quatro) 
horas. 

10. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou objeto identificável pelo detector 
de metais. Tais aparelhos deverão ser DESLIGADOS e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco 
plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas, ressalvado o 
disposto nos itens 7.6.3 e 7.6.3.1 do Edital. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido 
quando indicado para o atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, réguas 
de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação médica, 
devendo o candidato, então, respeitar o subitem 7.6.5 do Edital. 

h) Emprestar ou tomar emprestados materiais para realização das provas. 

i) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, antes do tempo mínimo de permanência 
estabelecido no item 10.19 ou ainda não permanecer na sala conforme estabelecido no item 10.20 do 
Edital. 

j) Fazer anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo seletivo. 

11. Será ainda excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas. 

b) Ausentar-se da sala de provas portando as Folhas de Respostas e/ou Cadernos de Questões, conforme 
o item 10.19 e 10.21.b do Edital. 

c) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos e/ou agir com descortesia em relação a qualquer 
dos examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes. 

d) Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões de provas e nas Folhas de Respostas. 

e) Não permitir a coleta de sua assinatura. 

f) Não se submeter ao sistema de identificação por digital e detecção de metal. 
 

12. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para 
entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

13. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o 
consigo. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Língua 
Portuguesa  

 
 
 
 
 
 
 
 

Raciocínio 
Lógico 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos 
Específicos 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

...........................................................................................................................................................................................................................................

RESPOSTAS 
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 
 



3/10 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
O texto a seguir é referência para as questões 01 a 04. 
 

Problema de base 
 

Hélio Schwartsman 
 

Conselhos profissionais como o de arquitetura e veterinária vêm se negando a conceder registro a alunos formados na modalidade 
de ensino a distância (EaD). É um tremendo imbróglio jurídico e pedagógico que ainda vai render muitas sentenças e artigos. É também 
um bom retrato dos dilemas do ensino brasileiro. 

Os conselhos alegam, com uma ponta de razão, que é preciso proteger o público de maus profissionais e que as pessoas 
graduadas no EaD têm desempenho inferior ao de oriundos do sistema presencial. Já representantes das faculdades afirmam, também 
com fumaça de bom direito, que não cabe aos conselhos determinar quais cursos prestam e quais não. Essa é uma tarefa do poder 
público, leia-se MEC, e não das corporações, que têm interesse direto no tamanho do mercado. 

O problema aqui é que o Brasil precisa colocar mais jovens no ensino superior, mas nossa educação básica é muito ruim. O 
resultado disso é que acabamos dando diplomas de faculdade a alunos que, numa análise qualitativa rigorosa, não deveriam nem ter 
concluído o ensino médio. 

Em tese, não há nada no EaD que o torne intrinsecamente pior. Um estudante aplicado pode, sem sair de casa, obter a melhor 
formação do mundo (mas não a titulação) fazendo os cursos de grandes professores de Harvard, Yale, Oxford, Sorbonne etc. que estão 
disponíveis gratuitamente na internet. Na prática, __________, por uma série de condicionantes que não cabe aqui comentar, são os 
alunos com mais dificuldades econômicas e acadêmicas que acabam optando pelo EaD, contribuindo para a má fama do modal. 

A solução para o problema é melhorar muito a educação básica. Como isso não vai ocorrer tão cedo, o próprio MEC (e não as 
corporações) deveria proceder a uma avaliação seriada do desempenho de estudantes de certos cursos, evitando que eles desperdicem 
mais tempo e dinheiro numa carreira que não terão condições de exercer. 

 

(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2019/05/problema-de-base.shtml. Acesso em 27 maio 2019.) 
 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna no texto acima. 
 

►a) porém. 
b) portanto. 
c) então. 
d) logo. 
e) também. 

 
 
02 - Com base no texto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A decisão dos conselhos de não conceder registro a alunos formados na modalidade EaD reflete a omissão do MEC 
em relação à regularização dos cursos. 

2. A necessidade de formar jovens no ensino superior é uma das causas da má qualidade do EaD. 
3. O embate entre conselhos e faculdades está diretamente relacionado às dificuldades da educação básica brasileira. 

 

Está/Estão de acordo com o texto a(s) afirmativa(s): 
 

a) 1 apenas. 
►b) 3 apenas. 
c) 1 e 2 apenas. 
d) 2 e 3 apenas. 
e) 1, 2 e 3. 

 
 
03 - O termo “intrinsecamente”, destacado no quarto parágrafo, pode ser substituído, sem prejuízo de sentido, por: 
 

a) superficialmente. 
b) ocasionalmente. 
c) exageradamente. 
d) moderadamente. 
►e) essencialmente. 

 
 
04 - A tese central do autor é que: 
 

a) estudar na modalidade EaD garante a melhor formação somente a estudantes aplicados. 
b) avaliar o desempenho dos estudantes da modalidade EaD é essencial para a boa formação. 
c) é dever do MEC determinar a efetividade do ensino a distância. 
►d) negligenciar a qualidade da educação básica acarreta a formação de maus profissionais. 
e) negar registro a alunos formados na modalidade EaD promove confusões jurídicas. 
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05 - O texto a seguir contém um trecho da entrevista dada por Wilson Ferreira Jr., presidente da Eletrobras, para a Revista 
IstoÉ Dinheiro (ano 20, nº 1123). Numere a coluna da direita, relacionando as respostas com as respectivas perguntas. 

 

1. As ações da Eletrobras dobraram de 
valor desde que você assumiu. O que o 
Wilson tem de diferente dos outros 
executivos? 

2. O que mais contribuiu para o resultado? 
3. Como a empresa deve se posicionar nos 

próximos 10 anos? 

(   ) Isso vai depender se ela será uma empresa capitalizada ou não. 
Gosto de olhar até o fim do ano, quando teremos quase 
concluído o processo de reestruturação. Faltam mais 1.500 
pessoas ingressarem nos PDVs. A segunda coisa importante é 
concluirmos as obras que havíamos começado. 

(   ) Vontade de realizar. A companhia estava em uma situação 
delicada, mas tinha saída. Temos um bom plano e somos 
apoiados pelo governo. Isso é muito importante no caso de uma 
estatal que tem um conjunto de limitações, às vezes até 
políticas. 

(   ) A melhora operacional. Éramos uma companhia que tinha 
custos reais, de pessoal, material, serviços e outros maiores 
que os custos regulatórios. Quando isso acontece, o acionista 
paga a diferença. Começamos com 55% de custo a mais e, ao 
fim do último trimestre, chegamos a 11% a mais. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta, de cima para baixo. 
 

a) 2 – 3 – 1. 
b) 1 – 3 – 2. 
►c) 3 – 1 – 2. 
d) 2 – 1 – 3. 
e) 3 – 2 – 1. 

 
06 - Considere o seguinte texto: 
 

Uma das sofisticações mais interessantes dos corais é seu modo de alimentação. Alguns corais podem obter energia a partir do 
consumo de pequenos animais que vivem na coluna d´água, conhecidos como plâncton, mas também por meio de uma 
associação de benefício mútuo com microalgas que vivem em seus tecidos. Essa associação é conhecida como simbiose: 
enquanto a microalga ganha abrigo nos tecidos do coral e recebe as condições necessárias para fazer a fotossíntese, ela provê 
ao coral hospedeiro açúcares produzidos durante a fotossíntese. 

 

(Disponível em: http://cienciahoje.org.br/artigo/todo-um-ecossistema-ameacado/) 
 

Os termos “conhecidos”, “seus” e “ela”, grifados no texto, fazem referência, respectivamente, a: 
 

a) alguns corais – microalgas – fotossíntese. 
►b) pequenos animais – alguns corais – microalga. 
c) animais – tecidos – simbiose. 
d) corais – plâncton – associação. 
e) plâncton – corais – coluna d’água. 

 
O trecho a seguir é referência para as questões 07 e 08. 
 

Após o lote de reveses econômicos, eis que a confirmação de uma extraordinária descoberta de poços de gás natural em Sergipe e 
Alagoas, no maior anúncio desde o pré-sal em 2006, vem reabilitar os ânimos da população. Não é pouca coisa. São seis campos de 
monumental capacidade de produção – algo equivalente ______ um terço de tudo o que o País gera de produção na área anualmente. 
Um potencial capaz de catapultar o Brasil ______ condição de um dos maiores fornecedores globais de gás. Mas o que a revelação 
traz de concreto e de retorno imediato, palpável, pode animar ______ todos os consumidores brasileiros, empresas e usuários pessoas 
físicas: o barateamento em até 50% do custo do produto. Somente isso já traz ______ reboque uma série de consequências positivas. 
[...] 

(Adaptado de: Isto É Dinheiro, 26 jun. 2019, ano 20, nº 1126.) 
 
07 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) à – à – à – a. 
b) à – à – à – à. 
►c) a – à – a – a. 
d) a – à – a – à. 
e) à – a – a – à. 

 
08 - Com base no texto, assinale a alternativa correta. 
 

a) A descoberta de gás natural em Sergipe e Alagoas faz parte do pacote de reveses econômicos do Brasil. 
b) O Brasil aumentará a capacidade de produção de gás natural em um terço daquilo que já produz na área de Sergipe e Alagoas. 
c) Assim que o Brasil for um dos maiores fornecedores globais de gás, o custo do produto será barateado em até 50%. 
d) Com a descoberta, o Brasil poderá exportar gás natural com 50% de redução no custo. 
►e) A descoberta de poços de gás natural em Sergipe e Alagoas vai beneficiar o Brasil interna e externamente. 
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09 - Considere o seguinte conjunto de informações: 
 

- Os buracos negros são objetos fascinantes. 
- Nos buracos negros, a matéria está em densidade extremamente alta. 
- A gravidade dos buracos negros é muito intensa. 

 

Considere as seguintes possibilidades de união dessas informações num único período: 
 

1. Os buracos negros são objetos fascinantes com gravidade muito intensa, nos quais a matéria está em densidade 
extremamente alta. 

2. A matéria está em densidade extremamente alta nos buracos negros, onde são objetos fascinantes com gravidade 
muito intensa. 

3. A gravidade dos buracos negros, objetos fascinantes cuja matéria está em densidade extremamente alta, é muito 
intensa. 

 

Está/Estão de acordo com a norma padrão da escrita: 
 

a) 1 apenas. 
b) 2 apenas. 
►c) 1 e 3 apenas. 
d) 2 e 3 apenas. 
e) 1, 2 e 3. 

 
 

10 - Considere o seguinte trecho: 
 

Gatos e cachorros estão cada vez mais presentes na rotina da família, mas é preciso manter o equilíbrio nessa relação para não 
__________ como humanos e gerar problemas. 

 

 

Para completar a lacuna do texto acima, considere as seguintes possibilidades: 
 

1. tratar-lhes. 
2. os tratar. 
3. tratar eles. 

 

Está/Estão de acordo com a norma padrão da escrita: 
 

a) 1 apenas. 
►b) 2 apenas. 
c) 1 e 3 apenas. 
d) 2 e 3 apenas. 
e) 1, 2 e 3. 
 

 
11 - Considere o seguinte texto: 
 

Plástico reciclado ajuda comunidades 
 

Uma rede de cosméticos naturais pretende trocar as suas embalagens PETs por plásticos reciclados até 2030. Para isso, ela acaba 
de lançar uma parceria com uma fabricante indiana, que atua com ONGs locais para fornecer melhores condições de trabalho aos 
catadores. Com a cooperação entre as companhias, essa rede irá adquirir 250 toneladas de plástico reciclado para utilizar em 
quase três milhões de frascos de xampus e condicionadores até o final de 2019. Nos próximos três anos, a rede aumentará as 
compras para mais de 900 toneladas do produto, ajudando a capacitar até 2.500 catadores em Bengaluru. Hoje, ela compra plástico 
reciclado de 31 comunidades em 23 países. 

(Adaptado de Isto É Dinheiro – 29 maio 2019 – Ano 20 – Nº 1122.) 
 

Com base no texto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Um dos objetivos da iniciativa é fornecer xampus e condicionadores aos catadores. 
2. A rede de cosméticos naturais fornecerá suas embalagens às ONGs locais com o intuito de melhorar o trabalho dos 

catadores. 
3. Catadores indianos serão beneficiados com a compra de plástico reciclável pela rede de cosméticos naturais. 

 

Está/Estão de acordo com o texto a(s) afirmativa(s): 
 

a) 1 apenas. 
►b) 3 apenas. 
c) 1 e 2 apenas. 
d) 2 e 3 apenas. 
e) 1, 2 e 3. 
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12 - Considere o seguinte trecho: 
 

Começam as obras de continuidade da duplicação da BR-070/MT a partir da __________ com a rodovia estadual MT-130. O trecho 
somará 500 metros no sentido Primavera do Leste/Barra do Garças. Além de permitir a organização dos acessos existentes à 
rodovia federal, a obra resultará em mais segurança no __________ de veículos no local. Com investimento de R$ 3,73 milhões, 
o __________ tem previsão de ser totalmente concluído até o final de julho, segundo previsão do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT-MT). 
 

(Disponível em: https://www.agoramt.com.br/2019/06/br-070-travessia-de-primavera-do-leste-e-ampliada/.) 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

►a) intersecção – tráfego – empreendimento. 
b) interseção – tráfico – emprendimento. 
c) intersessão – tráfego – impreendimento. 
d) intercessão – tráfico – empreendimento. 
e) interceção – tráfego – emprendimento. 
 

 
13 - Considere o seguinte trecho: 
 

Imagine uma pessoa sob efeito de anestésicos, que durma o sono profundo, mas com uma diferença que torna o 
procedimento especial: o cérebro desse indivíduo se encontra susceptível a estímulos elétricos artificiais, designados a criar 
sensações ilusórias. 

Assim, __________ injetar no encéfalo desta pessoa imagens, sons, cheiros, gostos e sensações de toque. __________ 
esse humano a acreditar estar em um determinado local; ele __________ sentir seus movimentos. 

Quando __________ a sedação e os falsos estímulos, a pessoa __________ com a nítida lembrança de ter passado por uma 
experiência real. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) podíamos – Induziríamos – podia – cessarem – acordará. 
b) poderíamos – Induziremos – pode – cessassem – acordaria. 
c) podemos – Induziríamos – poderia – cessarem – acordaria. 
►d) poderíamos – Induziríamos – poderia – cessassem – acordaria. 
e) poderemos – Induziremos – poderia – cessem – acordará. 

 
 

14 - Assinale a alternativa corretamente pontuada, de acordo com a norma padrão escrita. 
 

a) Há evidências, de que a vitamina D, quando se liga ao seu receptor pode levar à inativação de alguns genes, que estimulam 
o crescimento e a multiplicação das células tumorais, além de promover a apoptose dessas células. 

b) Há evidências, de que a vitamina D quando se liga ao seu receptor, pode levar à inativação de alguns genes que estimulam 
o crescimento e a multiplicação das células tumorais, além de promover a apoptose dessas células. 

►c) Há evidências de que a vitamina D, quando se liga ao seu receptor, pode levar à inativação de alguns genes que estimulam 
o crescimento e a multiplicação das células tumorais, além de promover a apoptose dessas células. 

d) Há evidências de que a vitamina D quando se liga ao seu receptor, pode levar à inativação de alguns genes, que estimulam 
o crescimento e a multiplicação das células tumorais além de promover a apoptose dessas células. 

e) Há evidências de que, a vitamina D, quando se liga ao seu receptor, pode levar à inativação de alguns genes, que estimulam 
o crescimento e a multiplicação das células tumorais além de promover a apoptose, dessas células. 

 
 

15 - Considere o seguinte trecho: 
 

O samba também cruzou com o caminho da sambista Jô Moura, que vem se especializando no ritmo e o leva como bandeira pelos 
bares da cidade. 

 

Assinale a alternativa em que o termo sublinhado apresenta o mesmo uso que o termo sublinhado no texto acima, segundo 
a norma padrão escrita. 

 

a) A estrada é longa, pedregosa, e repleta de desafios, mas caminho com a certeza de que tenho em mim todas as ferramentas 
necessárias para vencer e aprender com cada situação. 

b) Caminho ao lado das árvores com frequência, mas evito fazer isso em dias de vento muito forte. 
c) Sou tomada por um misto de devoção e respeito quando caminho sob as bandeirolas que decoram as ruas. 
d) À medida que eu caminho para mais perto de onde eu quero chegar, mais escolhas vão aparecendo e mais eu vou me 

encontrando. 
►e) Existe um caminho para o sucesso e ele tem três passos, afirma especialista. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
16 - Para o cálculo do gotejamento, para administrar soro fisiológico a um paciente, por exemplo, utilizam-se como unidades 

microgotas e macrogotas. Suponha que 1 macrogota corresponda a 3 microgotas. Um medicamento, administrado por 
microgotas, leva 1h30 para correr completamente. Na mesma velocidade, em gotas por minuto, quanto tempo levará para 
que o mesmo medicamento também corra completamente se for administrado em macrogotas? 

 

►a) 30 minutos. 
b) 45 minutos. 
c) 1 hora. 
d) 1 hora e 5 minutos 
e) 1 hora e 15 minutos. 

 
 
17 - Foi prescrito a um paciente 5 mg de um determinado medicamento, a cada 8 horas. Esse medicamento só está disponível 

em comprimidos de 20 mg, mas há possibilidade de parti-los em 2, 4 ou 8 partes. Ao final de três dias completos de 
tratamento, o paciente terá ingerido um total de: 

 

a) 1 comprimido inteiro e 3/4 de comprimido. 
b) 2 comprimidos inteiros. 
►c) 2 comprimidos inteiros e 1/4 de comprimido. 
d) 3 comprimidos inteiros. 
e) 9 comprimidos inteiros. 

 
 
18 - Em um dos turnos de trabalho, um hospital contou com 18 enfermeiros. Primeiramente, para atender as enfermarias, esse 

grupo foi dividido em equipes de 4 profissionais, de modo que cada enfermeiro pertencesse a somente uma equipe. Ao 
final da divisão, os que restaram sem equipe foram deslocados para a emergência. Nesse turno, quantos enfermeiros 
foram deslocados para a emergência? 

 

a) 6. 
b) 5. 
c) 4. 
d) 3. 
►e) 2. 

 
 
19 - Um consultório dispõe de seringas de 3 mL, 5 mL e 10 mL, e agulhas de 20x5,5 e de 25x8. Quantas opções de escolha há 

para uma seringa e uma agulha desse conjunto? 
 

a) 5. 
►b) 6. 
c) 8.  
d) 10. 
e) 12. 

 
 
20 - Um medicamente deve ser administrado numa dosagem de 40 mg diários para um paciente adulto. Se um paciente adulto 

já consumiu em um dia 22 mg, que percentual falta para que ele atinja a dosagem diária? 
 

a) 18%. 
b) 22%. 
c) 36%. 
►d) 45%. 
e) 55%. 

 
 
21 - Os elementos da sequência de números abaixo foram obtidos segundo uma certa regra: 
 

2, 4, 6, 10, 16, . . . 
 

Seguindo essa mesma regra, o décimo termo será: 
 

a) 110. 
►b) 178. 
c) 246. 
d) 284. 
e) 288. 
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22 - Preste atenção em como a sequência a seguir é formada: 
 

    

Passo 1 Passo 2 Passo 3 Passo 4 
 

Continuando segundo essa regra, o elemento no passo 12 será: 
 

a)  b)  c)  d)  ►e) 
     

 
23 - Um grupo de 25 pacientes em tratamento para 

problemas de saúde bucal foi organizado em grupos 
distintos para avaliação de sinais da doença. Com 
isso, obteve-se a tabela ao lado: 

 

O número de pacientes com rouquidão persistente 
representa que percentual do grupo avaliado? 

 

►a) 16%. 
b) 18%. 
c) 24%. 
d) 28%. 
e) 32%. 

 
24 - Numa avaliação para a albuminúria, um paciente submeteu-se a quatro exames, cujos valores estão representados no 

gráfico a seguir: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Com base nas informações apresentadas no gráfico, pode-se concluir corretamente que a média dos valores da albumina, 
em mg/dL, foi de: 

 

a) 28. 
b) 27. 
►c) 26. 
d) 25. 
e) 24. 

 
25 - Cristiane, Patrícia e Vanessa utilizam, cada uma, um meio de transporte diferente para ir ao trabalho, entre bicicleta, carro 

e ônibus. O meio de transporte utilizado por Patrícia possui 2 rodas, e o de Cristiane transporta até 36 passageiros. 
Sabendo disso, os meios de transporte utilizados por Cristiane, Patrícia e Vanessa são, respectivamente: 

 

a) Ônibus, carro e bicicleta. 
b) Bicicleta, ônibus e carro. 
c) Carro, bicicleta e ônibus. 
►d) Ônibus, bicicleta e carro. 
e) Carro, ônibus e bicicleta.  
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29 

Sinal 
Número de 
pacientes 

Lesões na cavidade oral apresentando 
sangramento 

7 

Rouquidão persistente 4 

Placas vermelhas ou esbranquiçadas na 
língua, gengiva ou céu da boca 

6 

Nódulos no pescoço 8 

Total 25
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
26 - As crianças são frequentemente acometidas por doenças respiratórias e gastrointestinais. Um possível sinal de 

sofrimento respiratório que o profissional de saúde deve conseguir identificar é: 
 

►a) retração xifoidiana. 
b) hidrocele. 
c) reflexo Moro positivo. 
d) sinal de arlequim. 
e) sinal de Babinski. 

 
27 - A escolha do calibre dos cateteres periféricos deve observar a necessidade terapêutica e a faixa etária dos pacientes. 

Nesse sentido, é correto afirmar: 
 

a) O cateter 22G é indicado para os casos de emergências que ameaçam a vida. 
b) A reposição volêmica em idosos pode ser infundida por meio do cateter 16G. 
c) Os antibióticos podem ser infundidos por meio do cateter 14G em crianças e neonatos. 
d) O cateter 18G é específico para prematuros até 1500 g. 
►e) Os componentes sanguíneos podem ser infundidos por meio de um cateter 24G se necessário, mas o fluxo será mais lento. 

 
28 - Qual doença é causada por retrovírus? 
 

a) Câncer de colo de útero. 
b) Dengue. 
►c) HIV. 
d) Gripe. 
e) Tétano. 

 
29 - A disúria é um sintoma prevalente no atendimento da demanda espontânea, caracterizada por dor: 
 

a) intensa ao expirar ou inspirar. 
b) na região gastrointestinal. 
c) muscular generalizada. 
►d) ao urinar ou sensação de ardência. 
e) em flanco direito. 

 
30 - O teste do pezinho, feito na criança logo após o seu nascimento, conforme estabelece o Programa Nacional de Triagem 

Neonatal (PNTN), previne as complicações causadas por: 
 

►a) hemoglobinopatia. 
b) anepatia. 
c) aortopatia. 
d) oftalmopatia. 
e) hepatopatia. 

 
31 - A tuberculose pode ter como seu agente etiológico: 
 

a) Bacilium pulmonares. 
b) Bacilium pedis. 
c) Mycobacterium koches. 
►d) Mycobacterium bovis. 
e) Mycobacterium vargis. 

 
32 - A respeito dos psicofármacos para tratamento em saúde mental e controle dos sintomas, é correto afirmar: 
 

a) Os neurolépticos tratam de forma eficaz episódios de mania, hipomania e depressão em pacientes bipolares. 
b) Os benzodiazepínicos são indicados para tratamento dos chamados sintomas psicóticos positivos (delírios e alucinações). 
►c) Os antidepressivos são indicados para sintomas de ansiedade que se cronificam, e sua ação terapêutica inicia após 15 dias. 
d) Os estabilizadores de humor são úteis e confiáveis como indutores de sono em situações de adaptação a estresse. 
e) Os antipsicóticos são indicados para combater os sintomas de anedonia. 

 
33 - A reação anafilática é sempre uma condição de absoluta emergência. A droga de escolha que deve ser imediatamente 

administrada é: 
 

a) ácido acetilsalicílico. 
►b) adrenalina. 
c) atropina. 
d) amoxicilina. 
e) anfotericina. 
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34 - A sulfadiazina de prata 1% é tratamento utilizado em feridas com o objetivo de: 
 

a) promover a epitelização. 
b) diminuir o sangramento. 
c) diminuir a hipergranulação. 
d) realizar o desbridamento. 
►e) tratar a infecção. 

 
35 - A conduta inicial ao paciente que está com intoxicação alcóolica aguda é: 
 

a) identificar sinais de blefarites. 
b) colocá-lo em posição de Trendelemburg. 
►c) verificar a glicemia capilar. 
d) realizar o teste de Weber. 
e) identificar sinais de icterícia. 

 
36 - O processo de envelhecimento associa-se a importantes alterações cardiovasculares, estruturais e funcionais. Acerca 

disso, assinale a alternativa correta. 
 

►a) As artérias tendem a tornar-se rígidas. 
b) A produção de ácido gástrico aumenta. 
c) A pressão arterial sistólica e diastólica diminuem. 
d) A frequência cardíaca em repouso fica arrítmica. 
e) A camada íntima dos vasos fica uniforme. 

 
37 - Os acidentes vasculares encefálicos (AVE) hemorrágicos representam de 15 a 20% dos distúrbios vasculares cerebrais. 

Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa correta. 
 

a) Os acidentes vasculares encefálicos ocorrem devido a trombos em artérias cerebrais. 
►b) As artérias cerebrais mais comumente afetadas por um aneurisma são as carótidas internas. 
c) Uma das intervenções preconizadas é o uso do ativador do plasminogênio tecidual (t-PA). 
d) A pressão intracraniana (PIC) deve-se manter em 25 mmHg. 
e) As cirurgias cardíacas podem ser um fator de risco. 

 
38 - O tratamento medicamentoso da deficiência de biotinidase é muito simples, de baixo custo e consiste na utilização da 

vitamina: 
 

a) A. 
►b) H. 
c) D. 
d) K. 
e) C. 

 
39 - Um paciente precisa receber 250 mg de ampicilina via endovenosa. Um frasco de 1 g foi diluído em 10 ml. O paciente 

deverá receber: 
 

a) 10 ml. 
b) 7,5 ml. 
c) 5 ml. 
►d) 2,5 ml. 
e) 0,5 ml. 

 
40 - A parada cardiorrespiratória (PCR) resulta da cessação dos movimentos respiratórios e dos batimentos cardíacos, 

impossibilitando a oxigenação dos órgãos vitais. Levando em consideração o uso do desfibrilador, assinale a alternativa 
correta. 

 

a) O choque deverá ser de no mínimo 50 J. 
b) O marca-passo deve ser desligado antes do choque. 
c) O choque deve ser titulado de acordo com o peso do paciente. 
d) O profissional deverá continuar a ventilação durante o choque. 
►e) O choque deverá ter prioridade em relação às compressões cardíacas. 


