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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:

1

Identifique-se na parte inferior desta capa;

2

Você dispõe de três 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, 30 (trinta) 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!

QUANDO SE É JOVEM E FORTE
1º
Uma vez uma mulher me disse: vocês jovens não sabem a força que têm.
2º
Aquela frase me fez olhá-la de onde ela falava: do lugar da não-juventude. Ela
expressava seu encantamento a partir de uma lacuna. Se colocava propositadamente no
crepúsculo e com suas palavras me iluminava.
3º
Outro dia a frase irrompeu silenciosamente em mim como coroamento de uma cena.
Uma cena, no entanto, trivial.
4º
Estávamos ali na sala de um apartamento e conversávamos. Um grupo de colegas,
digamos, de pessoas maduras. Cada um com seu copinho de uísque na mão, conversando
negócios e banalidades. De repente entra pela sala uma adolescente preparando-se para sair.
Entra como faz toda adolescente: pedindo à mãe que veja qualquer coisa em seu vestido ou
lhe empreste uma joia. E quando ela entrou tão naturalmente linda, não de uma beleza
_____________, mas de uma beleza que se espera que uma jovem tenha, quando ela entrou,
um a um, todos foram murchando suas frases para ficarem em pura contemplação.
5º
“Poderia argumentar que vestida assim ela parecia uma Grace Kelly, um cisne
solicitando adoração. Mas se assim é, por que a mesma cena se repetiu quando entrou outra
irmã, impromptamente, de jeans, vinda da rua, espalhando brilho nos dentes e vida nos
cabelos?
6º
Olhava-se para uma, olhava-se para outra. Olhava-se para os pais que orgulhosos
colhiam a mensagem no ar. E surge a terceira filha, também adolescente com aquela roupa
___________ que, em vez de ocultar, revela mais ainda juventude.
7º
Esta experiência se repete quando numa família são apresentados os filhos jovens.
Igualmente quando se entra numa universidade e se vê aquele enxame de camisetas, jeans e
tênis gesticulando e rindo entre uma sala e outra, entre um sanduíche e um livro, sentados,
relaxados, namorando sob as árvores e na grama, como se dissessem: eu tenho a juventude, o
saber vem por acréscimo.
8º
Infelizmente não vem. E a juventude se gasta. Como as pedras se gastam, como as
roupas se gastam, se gasta a pele, embora a alma se torne mais densa ou encorpada.
9º
Algo semelhante ocorre diante de qualquer criança. Para um bebê convergem todas as
atenções na sala. Sorrisos se desenham nos rostos adultos e o ambiente é de terna devoção.
É a presença da vida, que no jovem parece ter atingido seu auge.
10
Claro, há jovens que são foscos e velhos e velhos que são radiosos adolescentes. Não é
disto que falo.
11
Estou falando de outra coisa desde o princípio. Daquela frase que aquela mulher
depositou na minha juventude e agora renasceu.
12
Gostaria de doá-la a alguém. Penso nisto e a porta se abre. Irrompem, lindas, minhas
duas filhas. _____________ lhes dou um beijo e digo:
13
– Filhas, vocês não sabem que força têm.
(Affonso Romano de Sant’Anna. Porta de colégio. São Paulo: Ática, 1995. p. 39-42.)

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:
a) excepcional – displicente – extasiado.
b) essepcional – desplicente – extaziado.
c) escepcional – displissente – extaziado.
d) ecepcional – displicente – estasiado.
02 - Analise as afirmativas referentes à acentuação gráfica:
I - As palavras “acréscimo” e “ árvore” são acentuadas por serem proparoxítonas.
II - As paroxítonas “negócios” e “experiência” são acentuadas por terminarem em
ditongo.
III - As palavras “uísque” e “princípio” obedecem à mesma regra de acentuação gráfica.
Quais afirmativas estão corretas?
a) Apenas I e II.
c) Apenas I e III.
b) Apenas II e III.
d) I, II e III.
2

03 - Todos os substantivos retirados do texto quanto ao gênero são uniformes de dois,
exceto:
a) jovem.
c) cisne.
b) adolescente.
d) colegas.
04 - O segmento grifado abaixo está substituído pelo pronome correspondente de modo
incorreto somente em:
a) emprestar uma joia = emprestá-la.
b) vem a velhice para todos = vem-na para todos.
c) ela expressava seu encantamento = ela expressava-lhe.
d) repetimos a cena = repetimó-la.
05 - Os elementos coesivos destacados no texto (mas, quando e embora) denota
circunstância de:
a) causa – explicação – consequência.
b) oposição – tempo – concessão.
c) explicação – condição – oposição.
d) condição – causa – explicação.
06 - Analise as afirmativas referentes a texto:
I - De acordo com o texto o preço que se paga para obter o saber é o amadurecimento, o
envelhecimento.
II - A relação entre juventude e maturidade é contraditória, porque, quando se é jovem,
não se tem consciência do valor da juventude; quando se é maduro, chega-se a essa
consciência, mas, então, não se tem juventude.
III - Foi preciso que o autor chegasse à maturidade para que as palavras da mulher
fizessem sentido para ele.
Quais afirmativas estão corretas?
a) Apenas I e II.
c) Apenas I e III.
b) Apenas II e III.
d) I, II e III.
07 - Um grupo formado por 15 operários constrói um pequeno edifício em 105 dias,
trabalhando 10 horas por dia. Se esse grupo fosse constituído por 20 operários,
trabalhando 8 horas por dia, esse mesmo edifício seria construído em:
a) menos de 95 dias.
b) mais de 95 e menos de 100 dias.
c) mais de 100 e menos de 115 dias.
d) mais de 115 dias.
08 - Dinei possui um terreno em formato retangular, cuja largura mede 8 menos do que a
medida do comprimento. Sabe-se que a área desse terreno mede 308 m2. Assim, é
correto afirmar que uma das dimensões desse terreno mede:
a) 11 m.
b) 12 m.
c) 14 m.
d) 21 m.
09 - A rotação de um triângulo retângulo de catetos medindo 6 cm e 8 cm, em torno de
sua hipotenusa, gera um sólido geométrico cujo volume é igual a:
a) 76,8π cm3.
b) 78,6π cm3.
c) 86,7π cm3.
d) 87,6π cm3.
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10 - Entre os 120 frequentadores de uma academia, verificou-se que todos fazem uso de
pelo menos um tipo de suplemento, da seguinte forma:
6 pessoas fazem uso dos suplementos A e B simultaneamente.
40 pessoas usam apenas o suplemento B.
Os usuários do suplemento C não fazem uso do suplemento A nem do suplemento B.
60 pessoas fazem uso do suplemento A.
Com base nas informações acima, é correto afirmar que entre os frequentadores dessa
academia:
a) O número de usuários do suplemento C é igual a 20.
b) O número de usuários do suplemento B é igual a 45.
c) O número de usuários do suplemento A e B é igual a 140.
d) O número de usuários dos suplementos B e C é igual a 2.
11 - Da relação abaixo, quem tem a prioridade no recebimento da restituição do Imposto
de Renda?
a) Contribuintes de menor poder aquisitivo.
b) Contribuintes idosos acima de 60 anos.
c) Contribuintes que apresentaram a declaração em formulário escrito.
d) Contribuintes que caíram na malha fina no exercício anterior.
12 - De acordo com os números apresentados pelo IBGE em 2.014, a população de
Mandaguari:
a) Cresceu em mais de 10% de acordo com o último censo.
b) Está quase alcançando a casa dos 34 mil habitantes.
c) Manteve-se no mesmo patamar do Censo 2.010.
d) Ultrapassou a marca de 34 mil habitantes.
13 - O setor automotivo está em estado de alerta no ABC Paulista, o motivo da
apreensão é o anúncio por parte das montadoras de demissões em massa. Todas as
montadoras abaixo possuem fábricas na região do ABC, EXCETO:
a) Fiat.
b) Ford.
c) Mercedes.
d) Volkswagen.
14 - Sobre o Impostômetro é INCORRETO afirmar:
a) Com o valor arrecadado no ano passado poderiam ser construídas mais de 50 milhos de
casas populares.
b) Em média cada brasileiro pagou no ano passado aproximadamente R$ 9 mil em tributos.
c) O Impostômetro é um painel instalado centro de São Paulo e que apresenta apenas o valor
total de impostos pagos pelos brasileiros e destinados à União.
d) O valor arrecadado em 2.014 ultrapassou a marca de R$ 1,8 trilhão.
15 - Definido como a primeira hora após a saída da placenta, quando podem acontecer
as grandes hemorragias e complicações que solicitem habilidade e conhecimento da
equipe de saúde. Nessa fase, o profissional de saúde deve observar rigorosamente os
lóquios (sangramento pós-parto) e avaliar a involução e contração uterina, estando
preparado para intervir em qualquer anormalidade:
a) Período de Leopold.
b) Período de Greenberg.
c) Período de Dequitação.
d) Período de Dilatação.
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16 - Uma mudança importante que acontece no útero durante o trabalho de parto
consiste no apagamento do canal cervical, fato este evidenciado durante o período de:
a) dilatação.
b) dequitação.
c) expulsão do feto.
d) coroamento.
17 - A anemia é uma doença caracterizada pela diminuição de hemoglobinas na corrente
sanguínea, o que pode ter diversas causas, desde uma alteração genética até a má
alimentação. Conceituando-se as anemias, esta alternativa não é correta:
a) Anemia Falciforme: este tipo de anemia é genética e causa a destruição das células
vermelhas do sangue e gera sintomas como icterícia, inchaço nas mãos e nos pés, dor em todo
o corpo.
b) Anemia ferropriva: este tipo de anemia é causada pelo baixo consumo de alimentos ricos em
ferro ou hemorragias, e é identificada num simples hemograma. Seu tratamento consiste na
boa alimentação e na suplementação de ferro.
c) Anemia Hemolítica: é uma doença auto-imune onde a medula óssea diminui a produção de
células sanguíneas. Seu tratamento é feito com transplante de medula óssea e transfusão de
sangue.
d) Anemia perniciosa: é causada pela deficiência de vitamina B12 no organismo e gera, além
dos sintomas típicos da anemia, neuropatia e diminuição da concentração de ácido gástrico no
estômago.
18 - Dentre os diversos métodos de esterilização utilizados atualmente nas Centrais de
Material dos Centros Cirúrgicos, alguns deles são citados abaixo, contudo uma das
alternativas apresenta uma informação incorreta:
a) A radiação ionizante é um método de esterilização que utiliza a baixa temperatura, portanto
que pode ser utilizado em materiais termossensíveis.
b) O Glutaraldeído pode ser utilizado para a esterilização de artigos termossensíveis que não
possam sofrer esterilização pelos processos físicos como: enxertos de acrílico, cateteres,
drenos e tubos de poliestireno.
c) A utilização do óxido de etileno na esterilização é hoje principalmente empregada em
produtos médico-hospitalares que não podem ser expostos ao calor ou a agentes esterilizantes
líquidos.
d) Peróxido de hidrogênio ou água oxigenada é um agente oxidante e a uma concentração de
3 a 6% tem poder desinfetante e esterilizante, podendo ser utilizado para esterilizar
instrumentais cirúrgicos.
19 - É um transtorno do metabolismo caracterizado pelo excesso de sódio no sangue.
Geralmente é causada por falta de consumo de água gerando falta de água no sangue.
Pode ocorrer na desidratação, consequente de diarreias e vômitos excessivos:
a) Hipercalemia.
b) Hipernatremia.
c) Hipersodemia.
d) Hipercapnia.
20 - O quadro clínico com presença de polidipsia, poliúria, enurese, hálito cetônico,
fadiga, visão turva, náuseas e dor abdominal, além de vômitos, desidratação,
hiperventilação e alterações do estado mental é sugestivo de:
a) Descompensação hiperglicêmica aguda, com cetoacidose.
b) Descompensação hipoglicêmica aguda, com cetoacidose.
c) Síndrome hiperosmolar não-cetótica.
d) Coma hipoglicêmico.
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21 - De acordo com a Lei 7498/86 que regulamenta o exercício profissional de
enfermagem o titular do diploma de enfermeiro conferido por instituição de ensino, tem a
atribuição de realizar estas atividades de assistência ao trabalho de parto, com exceção
de:
a) realização de episiotomia e episiorrafia e aplicação e anestesia local, quando necessária.
b) assistência de Enfermagem à gestante, parturiente e puérpera.
c) acompanhamento da evolução e do trabalho de parto.
d) execução do parto sem distorcia.
22 - A vacina oral contra rotavírus humano administrada em crianças menores de 08
meses de idade diminuiu o número de crianças acometidas pela diarreia provocada por
este vírus. O calendário básico de vacinação da criança, seguido pelo SUS, apresenta
algumas particularidades sobre esta vacina, estando uma dessas alternativas correta:
a) O número total de doses que a criança deve receber são 03 doses via oral.
b) A primeira dose deve ser administrada até a idade máxima de 03 meses e 15 dias.
c) A segunda dose deve ser administrada impreterivelmente aos 04 meses de idade.
d) A primeira dose só deve ser administrada com a idade mínima de02 meses.
23 - O esquema de vacinação básica atual que fornece imunização contra o vírus da
poliomielite apresenta esta sequência de composição das vacinas:
a) 1 ª dose: vírus inativados; 2ª dose: vírus inativados; 3ª dose: vírus vivos atenuados; reforço:
vírus vivos atenuados.
b) 1 ª dose: vírus atenuados; 2ª dose: vírus inativados; 3ª dose: vírus vivos atenuados; reforço:
vírus vivo atenuado.
c) 1 ª dose: vírus inativados; 2ª dose: vírus inativados; 3ª dose: vírus vivo atenuado; reforço:
vírus inativados.
d) 1 ª dose: vírus atenuados; 2ª dose: vírus atenuados; 3ª dose: vírus inativados; reforço: vírus
inativados.
24 - O esquema básico de vacinação contra difteria, tétano e coqueluche é iniciado na
criança com idade mínima de 02 meses, através da vacina pentavalente, sendo utilizadas
03 doses e mais 02 reforços até que a criança complete 07 anos de idade. A vacina
utilizada neste caso como reforço é:
a) dT
c) DPT
b) TT
d) Tetravalente
25 - Para obedecer prescrição médica de SG 10% 100 ml em 20 minutos, qual deve ser o
gotejamento:
a) 200 gotas por minuto.
c) 100 gotas por minuto.
b) 150 gotas por minuto.
d) 50 gotas por minuto.
26 - A lei que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de
Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da
saúde e dá outras providências é:
a) Lei 7498 de 25 de junho de 1986.
c) Lei 8142 de 28 de dezembro de 1990.
b) Lei 8080 de 28 de dezembro de 1990.
d) Lei 8080 de 19 de setembro de 1990.
27 - De acordo com a lei 8080/90, definir e coordenar os sistemas de redes integradas de
assistência de alta complexidade, de rede de laboratórios de saúde pública, de vigilância
epidemiológica e vigilância sanitária é da competência da:
a) direção nacional do Sistema Único da Saúde.
b) direção estadual do Sistema Único da Saúde.
c) direção municipal do Sistema Único da Saúde.
d) de todas as direções do Sistema Único da Saúde.
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28 - De acordo com a lei 8080/90, serão criadas comissões intersetoriais de âmbito
nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e
órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil com a finalidade
de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva
áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde. A articulação das
políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as
seguintes atividades:
I - alimentação e nutrição.
II - saneamento e meio ambiente.
III - vigilância sanitária e farmacoepidemiologia.
IV - recursos humanos.
V - ciência e tecnologia.
VI - saúde do trabalhador.
Estão corretas:
a) Apenas as afirmativas I, II, III e VI.
b) Apenas as afirmativas I, III e IV.
c) Apenas as afirmativas III, IV, V e VI.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
29 - O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem caracteriza as infrações éticas
e disciplinares cometidas pela categoria profissional e estabelece as penalidades
cabíveis. Quando a infração cometida requer a penalidade de pagamento de uma multa,
o valor determinado pode ser:
a) pagamento de 01 (uma) a 12 (doze) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à
qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
b) pagamento de 01 (uma) a 10 (dez) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à
qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
c) pagamento de 01 (uma) a 06 (seis) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à
qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
d) pagamento de 01 (uma) a 03 (três) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à
qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
30 - O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem considera algumas
particularidades para a graduação das penalidades aos profissionais infratores, entre
estas as circunstâncias agravantes e atenuantes da infração. Este é um exemplo de
circunstância atenuante:
a) Ter bons antecedentes profissionais.
b) Ser reincidente.
c) Causar danos irreparáveis.
d) Cometer infração dolosamente.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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