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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão 
Resposta; 
 
12 Assine o Cartão Resposta no local indicado. 
 
 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 

  

 

Boa Prova! 
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ESCOLHA O SEU SONHO 
 
1º Devíamos poder preparar os nossos sonhos assim como os artistas, as suas 
composições. Com a matéria sutil da noite e da nossa alma, devíamos poder construir 
essas pequenas obras-primas incomunicáveis, mesmo que duram apenas o instante em 
que vão sendo sonhadas, e logo se apagam sem outro vestígio que a nossa memória. 
2º Como quem resolve uma viagem, devíamos poder escolher essas explicações sem 
veículos nem companhia – por mares, grutas, neves, montanhas, e até pelos astros, onde 
moram desde sempre heróis e deuses de todas as mitologias, e os ____________ 
animais do Zodíaco. 
3º Devíamos, à vontade, passear .............. margens do Paraíba, lá onde suas 
espumas crespas correm com o luar por entre as pedras, ao mesmo tempo cantando e 
chorando. 
4º – Ou habitar uma tarde prateada de Florença, e ir sorrindo para cada estátua dos 
palácios e das ruas, como quem saúda muitas famílias de mármore... – Ou contemplar 
nos Açores hortênsias da altura de uma casa, lagos de duas cores e cestos de vime 
nascendo entre as fontes, com águas frias de um lado, e, do outro, quentes... – Ou chegar 
a Ouro Preto e continuar a ouvir aquela menina que estuda piano há duzentos anos, 
___________ e ___________ - enquanto o cavalo branco escolhe, de olhos baixos, o 
trevo de quatro folhas que vai comer... 
5º Quanto lugares, meu Deus, para essas excursões! Lugares recordados ou apenas 
imaginados. Campos orientais atravessados ........... nuvens de pavões. Ruas amarelas de 
pó, amarelas de sol, onde os camelos de perfil de gôndolas estacionam, com seus carros. 
Avenidas cor-de-rosa, por onde pôneis emplumados, de rosa na testa e colar ao pescoço, 
conduzem leves e elegantes coches policromos... 
6º ... E lugares inventados, feitos .......... nosso gosto; jardins no meio do mar; pianos 
brancos que tocam sozinhos; livros sem desarmam, para que se transformem em música. 
7º Oh! Os sonhos do “Poronominare”!... Lembram-se? Sonhos dos nossos índios: rios 
que vão subindo por cima das ilhas:... meninos transparentes, que deixam ver a luz do sol 
do outro lado do corpo... gente com cabeça de pássaros... Flechas voando atrás de 
sombras velozes... pardais que se transformam em guaribas... canoas... serras... bandos 
de beija-flores e borboletas que trazem mel para a criança que tem fome e a levantam em 
suas asas... 
8º E sonhar com os que amamos e conhecemos, e estão perto ou longe, vivos ou 
mortos... Sonhar com eles no seu melhor momento, quando foram mais merecedores de 
amor imortal... 
9º Ah!... – (que gostaria você de sonhar esta noite?) 

Cecília Meireles. Escolha o seu sonho. Rio de Janeiro, Record. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha contínua 
no texto: 
a) fabuloso – hesitante – invisível. 
b) fabuloso – hezitante – envisível. 
c) fabulozo – hesitante – envisível. 
d) fabulozo – hezitante – invizível. 
 
02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha 
pontilhada no texto: 
a) às – em – a.    c) as – nas – no. 
b) nas – pelas – do.    d) pelas – por – ao. 
 
03 - Assinale a alternativa em que as palavras estão acentuadas por obedecerem a 
mesma regra de acentuação: 
a) vestígio – veículo.   c) águas – pássaros. 
b) saúda – paraíba.    d) hortênsias – gôndola. 
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04 - Quanto ao gênero dos substantivos retirados do texto, assinale a alternativa em 
que o substantivo se classifica como epiceno: 
a) cavalo.     c) pôneis. 
b) pavões.     d) pardais. 
 
05 - Assinale a alternativa em que o plural se faz da mesma forma que “beija-
flores”: 
a) para-brisa.    c) boa-vida. 
b) guarda-florestal.    d) meia-lua. 
 
06 - A palavra “espumas” considerada em relação à palavra “escumas”, pode servir 
de exemplo de palavra: 
a) parônima.     c) homônima heterográfica. 
b) sinônima.     d) homônima homófona. 
 
07 - Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor semântico discursivo 
desencadeado pela utilização de cada elemento coesivo destacado no texto: 
a) assim como – conformativo.  c) enquanto – tempo concomitante. 
b) mesmo que – consecutivo.  d) para que – concessivo. 
 
08 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I - Segundo a autora os sonhos são algo precioso, um tesouro só nosso, que 
permanece desconhecido para os outros. 
II - A autora em seus sonhos personifica a natureza, tornando-a viva, humanizada. 
III - A autora faz referência aos sonhos dos índios porque são mais místicos, e 
vivem mais presos à fantasia, à imaginação. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II.    c) Apenas I e III. 
b) Apenas II e III.    d) I, II e III.  
 
09 - Um quadrado possui área medindo 40.000 cm2. A medida dos lados desse 
quadrado é igual a: 
a) 0,2 m.     c) 20 m. 
b) 2 m.     d) 200 m. 
 
10 - Um aparelho de TV é vendido de duas maneiras: à vista por R$ 1.200,00, ou a 
prazo, em duas parcelas iguais no valor de R$ 750,00, sendo a primeira paga no ato 
da compra e a segunda parcela paga um mês após a compra. Se um cliente optar 
por comprar esse aparelho de TV a prazo, estará pagando juros mensais de: 
a) 25%.     c) 50%. 
b) 30%.     d) mais de 60%. 
 
11 - Marcos pretende presentear seus filhos. Se ele comprar duas bolas e três 
bonecas irá pagar R$ 103,00. Caso ele opte por comprar três bolas e quatro 
bonecas, irá pagar R$ 146,50. Considerando que não haja diferença de preço entre 
as bolas, e que as bonecas também têm todas o mesmo valor, é correto afirmar que 
cada boneca custa: 
a) R$ 14,00. 
b) R$ 15,00. 
c) R$ 16,00. 
d) R$ 18,00. 
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12 - Ana pretende enfeitar a sala de aula onde estuda. Para isso, ela irá recortar 50 
losangos em papel cartolina. Sabe-se que o perímetro de cada losango mede 52 cm 
e a diagonal maior mede 12 cm. Considerando-se apenas os losangos, é correto 
afirmar que a quantidade de papel cartolina utilizada por Ana para enfeitar a sala de 
aula onde estuda é igual a: 
a) 60 m2.     c) 0,6 m2. 
b) 6 m2.     d) 0,06 m2. 
 
13 - Em um triângulo retângulo de catetos medindo 15 cm e 20 cm, a altura relativa 
à hipotenusa mede: 
a) 12 cm.     c) 18 cm. 
b) 15 cm.     d) 25 cm. 
 
14 - Em uma empresa, 29 diretores já viajaram para a Europa, 25 diretores já 
viajaram para a Ásia, 18 diretores já viajaram para a Europa e também para a Ásia, e 
5 diretores nunca viajaram para a Europa nem para a Ásia. O número de diretores 
dessa empresa é igual a: 
a) 41.      c) 64. 
b) 54.      d) 77. 
 
15 - Um cone circular reto possui geratriz medindo 20 cm. Sabe-se que o 
comprimento da circunferência formada pela base desse cone mede 24π cm. O 
volume desse cone é igual a: 
a) 2304π cm3.    c) 1152π cm3. 
b) 1536π cm3.    d) 768π cm3. 
 
16 - Hera e Zeus são irmãos. Sabe-se que Zeus nasceu quando Hera tinha 6 anos. 
Sabe-se ainda que hoje, o produto de suas idades é igual a 216. Zeus tem: 
a) 9 anos.     c) 18 anos. 
b) 12 anos.     d) 24 anos. 
 
17 - Constituições Brasileiras outorgadas: 
a) 1.824 – 1.937. 
b) 1.824 – 1.891 – 1.934 – 1.937. 
c) 1.824 – 1.891 – 1.934 – 1.937 – 1.946 – 1.967 – 1.969 – 1.988 (todas). 
d) 1.946 – 1.967 – 1.969 – 1.988. 
 
18 - Depois de nascer na Serra da Canastra em Minas Gerais, o Rio São Francisco 
passa por quais Estados abaixo até desaguar no mar, EXCETO: 
a) Alagoas, Bahia, Paraíba e Pernambuco. 
b) Alagoas, Bahia, Pernambuco e Sergipe. 
c) Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Sergipe. 
d) Bahia, Paraíba, Pernambuco e Sergipe. 
 
19 - Estado do Nordeste brasileiro envolvido diretamente na Revolução de 1.930, 
através de um discurso de seu Governador “negando” a São Paulo o apoio à 
candidatura de Júlio Prestes. A palavra “nego” (do verbo negar) está ao centro de 
sua bandeira: 
a) Alagoas.     c) Maranhão. 
b) Ceará.     d) Paraíba. 
 
20 - Foram movimentos de cunho sócio-religiosos que eclodiram no Brasil, 
EXCETO: 
a) Guerra de Canudos.   c) Revolta da Chibata. 
b) Guerra do Contestado.   d) Revoltas dos Malês. 
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21 - Famosa frase proferida por Dom Pedro I: 
a) Antes seja para ti, que me hás-de respeitar, do que para algum destes aventureiros, 
põe a coroa sobre a tua cabeça, antes que algum aventureiro lance mão dela. 
b) Esta terra há de ser um dia maior que a Nova Inglaterra! Se todos quisermos, 
poderemos fazer deste país uma grande nação. Vamos fazê-la.  
c) Nasci para consagrar-me às letras e às ciências, e, a ocupar posição política, preferiria 
a de Presidente da República ou Ministro à de Imperador. 
d) Se é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, digam ao povo que fico. 
 
22 - Os números mais recentes sobre a lavoura temporária são os divulgados na 
página do IBGE, apresentando dados de 2.013, por eles podemos afirmar que a 
maior produção agrícola de nosso município é: 
a) Cana-de-açúcar.    c) Melancia. 
b) Mandioca.     d) Milho. 
 
23 - Todas as alternativas abaixo apresentam cidades onde serão disputadas 
partidas de futebol valendo pelas Olimpíadas do Rio de Janeiro, EXCETO: 
a) Belo Horizonte / MG – Brasília / DF. 
b) Cuiabá / MT – Fortaleza / CE. 
c) Manaus / AM – Rio de Janeiro / RJ. 
d) Salvador / BA – São Paulo / SP. 
 
24 - Todos os réus do “Processo do Mensalão” abaixo estão presos no Brasil por 
determinação da Justiça, EXCETO: 
a) Cristiano Paz.    c) Marcos Valério. 
b) Henrique Pizzolato.   d) Ramon Hollerbach.  
 
25 - A vacina que confere proteção contra Difteria e Tétano, é composta por: 
a) Vírus vivo atenuado.   c) Bactéria viva atenuada. 
b) Vírus vivo inativado.   d) Produto de Bactéria (toxina). 
 
26 - A 1ª dose da vacina oral contra Rotavírus Humano pode ser administrada em 
crianças com idade mínima de 01 mês e 15 dias, respeitando o intervalo mínimo de 
30 dias entre as duas doses, podemos administrar a 2ª dose em crianças com qual 
idade mínima: 
a) 02 meses e 15 dias.   c) 04 meses e 15 dias. 
b) 03 meses e 15 dias.   d) 05 meses e 15 dias. 
 
27 - A vacina Meningocócica C conjugada confere proteção contra a Meningite tipo 
C após a administração de no mínimo duas doses desta vacina. A idade mínima 
para iniciar este esquema vacinal é aos 03 meses de idade e qual é a idade máxima 
para concluir o mesmo: 
a) 1 ano, 11 meses e 29 dias. 
b) 2 anos, 11 meses e 29 dias. 
c) 3 anos, 11 meses e 29 dias. 
d) 4 anos, 11 meses e 29 dias. 
 
28 - Um dos cuidados do responsável pela sala de vacinas é observar a data e 
horário de abertura e data e horário de validade dos frascos de vacinas com 
múltiplas doses. Ao iniciar o uso do frasco contendo vacina contra Febre Amarela 
no dia 03/03/15 as 09:00 horas, este frasco será válido até: 
a) O fim das doses de vacina do frasco. 
b) 13:00 horas do dia 03/03/15. 
c) 15:00 horas do dia 03/03/15. 
d) 17:00 horas do dia 03/03/15. 
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29 - Durante a consulta de pré-natal é importante verificar a presença de edema e 
proceder com os cuidados de acordo com os dados obtidos durante esta avaliação. 
Ao verificar que uma gestante com 30 semanas de gravidez apresenta edema 
limitado aos membros inferiores, porém hipertensa e com resultado de urina I 
apresentando proteinúria, esta não é uma conduta esperada: 
a) Orientar repouso em decúbito lateral esquerdo. 
b) Verificar a presença de sinais/sintomas de pré-eclâmpsia grave e interrogar sobre os 
movimentos fetais. 
c) Encaminhar para serviço de alto risco. 
d) Suspeitar de processos trombóticos (tromboflebites, TVP). 
 
30 - De acordo com o Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento, é 
critério fundamental para o acompanhamento pré-natal a solicitação do grupo 
sanguíneo e Rh materno e, ao interpretar os resultados deste exame está incorreto 
dizer que: 
a) Fator Rh negativo e parceiro com fator Rh positivo e/ou desconhecido:  solicitar teste 
de Coombs indireto.  Se o resultado for negativo, repeti-lo em torno da 30ª semana. 
b) Fator Rh negativo e parceiro com fator Rh positivo e/ou desconhecido: solicitar teste de 
Coombs indireto. Quando o Coombs indireto for positivo, encaminhar a gestante ao pré-
natal de alto risco. 
c) Fator Rh negativo e parceiro com fator Rh positivo e/ou desconhecido: solicitar teste de 
Coombs indireto. Quando o Coombs indireto for negativo, encaminhar a gestante ao pré-
natal de alto risco. 
d) Fator Rh positivo: escrever no cartão o resultado e informar à gestante sobre seu tipo 
sanguíneo. 
 
31 - Com o objetivo de prevenir a transmissão vertical da hepatite B, recomenda-se 
a triagem sorológica durante o pré-natal, por meio do HBsAg – antígeno de 
superfície do VHB – que deve ser realizada, preferencialmente, próximo à 30ª 
semana de gestação. Caso a gestante seja HBsAg positivo esta não é uma conduta 
adequada: 
a) Para a prevenção da transmissão vertical do VHB, nas primeiras 12 horas de vida do 
recém-nascido, deve-lhe ser administrada a imunoglobulina humana anti-hepatite B e a 
imunização ativa (vacina). 
b) Com relação à amamentação, apesar do vírus da hepatite B poder ser  encontrado no 
leite materno, o aleitamento em crianças filhas de mães portadoras do VHB está indicado 
logo após a aplicação da primeira dose do esquema vacinal e da imunoglobulina humana 
anti-hepatite B. 
c) Com relação à amamentação, o aleitamento em crianças filhas de mães portadoras do 
VHB está contra indicado em qualquer circunstância. 
d) Com relação à amamentação, esta só deve ser suspensa se a mulher apresentar 
fissuras no mamilo. 
 
32 - O Código de Ética de enfermagem informa sobre as infrações e penalidades a 
serem impostas aos profissionais que apresentam condutas inadequadas para a 
categoria, sendo assim, assinale a informação incorreta: 
a) Considera-se infração ética a ação, omissão ou conivência que implique em 
desobediência e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem. 
b) Considera-se infração ética a inobservância das normas dos Conselhos Federal e 
Regional de Enfermagem. 
c) Responde pela infração quem a cometer ou concorrer para a sua prática, ou dela 
obtiver benefício, quando cometida por outrem. 
d) A gravidade da infração é caracterizada por meio da análise dos fatos do dano e de 
suas consequências. 
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33 - Segundo o Código de Ética de enfermagem, as penalidades, referentes à 
advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional, são da 
alçada do Conselho Regional de Enfermagem e serão registradas no prontuário do 
profissional de enfermagem. A pena de cassação do direito ao exercício 
profissional é de competência do Conselho Federal de Enfermagem. Qual destas 
alternativas define a penalidade de Suspensão do exercício profissional? 
a) Repreensão que será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e 
Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação e proibição do exercício 
profissional da enfermagem por um período não superior a 19 (dezenove) dias. 
b) Proibição do exercício profissional da enfermagem por um período não superior a 29 
(vinte e nove) dias e será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e 
Regional de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos 
empregadores. 
c) Perda do direito ao exercício da enfermagem e será divulgada nas publicações dos 
Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação. 
d) Admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do 
mesmo, na presença de duas testemunhas, e proibição do exercício profissional da 
enfermagem por um período não superior a 15 (quinze) dias. 
 
34 - Segundo a Lei nº 8080/90 e das informações sobre o Subsistema de Atenção à 
Saúde Indígena, esta informação está incorreta: 
a) O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá ser, como o SUS, centralizado, 
hierarquizado e regionalizado. 
b) Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à 
Saúde Indígena. 
c) O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deve levar em consideração a realidade 
local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para 
a atenção à saúde indígena. 
d) As populações indígenas terão direito a participar dos organismos colegiados de 
formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho 
Nacional de Saúde e os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, quando for o caso. 
 
35 - Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura 
assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde 
(SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Estas 
informações abaixo estão corretas, com exceção de: 
a) A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato 
ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público. 
b) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do 
Sistema Único de Saúde (SUS) de forma complementar. 
c) Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos 
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico 
e financeiro do contrato. 
d) Os proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados 
devem exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde 
(SUS). 
 
36 - A Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990 dispõe sobre qual destes princípios 
do Sistema Único de Saúde: 
a) Integralidade de assistência. 
b) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde. 
c) Participação da comunidade. 
d) Descentralização político-administrativa. 
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37 - Os procedimentos hospitalares devem obedecer a padronização da Comissão 
de Controle de Infecção hospitalar, sendo assim, é importante seguir a precaução 
padrão no atendimento a todos os pacientes. Estas medidas fazem parte da 
precaução padrão, com exceção de: 
a) Proceder com a Higienização das mãos antes e após o contato com paciente, antes e 
depois de calçar luvas, antes e depois de entrar em contato com materiais e 
equipamentos presentes na área do leito do paciente. 
b) Uso de luvas não-estéreis. Se existir risco de contato com sangue e outros fluídos 
corporais, membranas mucosas e pele não-íntegra, e outros itens considerados 
contaminados. 
c) Obrigatório uso de máscara comum, durante o período de transmissibilidade de cada 
doença, para todas as pessoas que entrarem no quarto. A máscara deverá ser 
desprezada à saída do quarto. 
d) Uso de máscara, óculos e protetor facial. Somente quando possa ser prevista 
contaminação de membranas mucosas boca e olhos com sangue e outros fluídos 
corporais. 
 
38 - Para admitir um paciente imunodeprimido na unidade de internamento com 
diagnóstico de Herpes Zoster estas medidas devem ser adotadas: 
a) Internar em quarto privativo e estabelecer precaução respiratória e de contato. 
b) Internar em quarto privativo e estabelecer precaução respiratória. 
c) Internar em quarto comum e estabelecer precaução respiratória e de contato. 
d) Internar em quarto comum e estabelecer precaução de contato. 
 
39 - De acordo com a classificação dos artigos hospitalares esta definição está 
incorreta: 
a) Artigos críticos são aqueles que penetram em tecidos ou líquidos estéreis e possuem 
alto risco para aquisição de infecção, por exemplo, agulhas, instrumentais cirúrgicos e 
cateteres urinários. 
b) Artigos semicríticos são artigos que entram em contato com membrana mucosa íntegra 
ou pele não íntegra, por exemplo, endoscópios gastrointestinais e equipamento de terapia 
respiratória. 
c) Artigos não críticos são aqueles que entram em contato apenas com pele íntegra ou 
não entram em contato com pacientes e apresentam baixo risco de transmissão de 
infecção, por exemplo, comadres, termômetro e cubas. 
d) Artigos não críticos são aqueles que entram em contato apenas com pele íntegra ou 
com membrana mucosa íntegra, por exemplo, laringoscópio, otoscópio e estetoscópio. 
 
40 - A Desinfecção de alto nível destrói todas as bactérias vegetativas, 
microbactérias, fungos, vírus e parte dos esporos. O enxágue deve ser feito com 
água estéril e a manipulação deve seguir o uso de técnicas assépticas. Os agentes 
mais utilizados neste procedimento são: 
a) Glutaraldeído, hipoclorito de sódio e o ácido peracético. 
b) Cloro, fenólicos e álcool 70%. 
c) Óxido de etileno (ETO) e Plasma de peróxido de hidrogênio. 
d) Autoclave (Vapor saturado sob pressão) e radiação. 

 
DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO. 
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