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TEXTO 
A COPA DO MUNDO PERDIDA

                                                    Chico Alencar, O Globo, 14/02/2014

“O conhecimento do Brasil passa pelo Futebol” (José Lins do Rego)

 A seleção brasileira de futebol tem boas chances de 
ganhar a Copa do Mundo. Mas os titulares da política, em ter-
mos de conquistas permanentes para a sociedade, o propalado 
“legado social”, já desperdiçaram uma grande oportunidade.
 Fico só no estritamente prometido pelos promotores 
do evento esportivo, já que iniciativas em educação e saúde, 
por exemplo, nem no banco de reservas ficaram. Recursos não 
faltaram, especialmente os públicos. As suntuosas “arenas” 
reformadas ou erguidas consumiram R$8,9 bilhões, dos quais 
só R$133 milhões da iniciativa privada. É a prova, em concreto e 
aço, de que, no Brasil, quando se quer, se faz. Mesmo os atrasos 
de praxe são resolvidos rapidamente, com aditivos contratuais. 
A junção de trabalho operoso, tecnologia de ponta e vontade 
política tudo realiza. E no padrão que a “mestra Fifa” mandou... 
O que fazer com os “elefantes brancos” fica para depois.
 Não faltaram recursos também para os Centros de 
Treinamento ofertados às 31 seleções que chegarão aqui 
até junho. Foram preparados nada menos que 74 estádios e 
instalações, em várias cidades. (....) Gol contra mesmo são as 
obras de mobilidade urbana. As 56 intervenções viárias e de 
transporte de massa previstas nas 12 cidades-sede caíram para 
39 – das quais apenas meia dúzia está concluída. Seu impacto 
no dia a dia da população será pequeno. Entre o prometido e 
o que está sendo entregue há um abismo. É que, ao contrário 
do destinado aos equipamentos esportivos, os cortes foram de 
R$8,34 bilhões, quase 50% do investimento previsto em 2010. 
Assim, essas iniciativas resumem-se a acessos aos estádios e 
melhorias das vias nos seus entornos. Em Manaus, o placar 
das obras viárias não sai do zero, Brasília e Rio só terão uma e 
Cuiabá, Salvador e Porto Alegre, duas. Resultados frustrantes 
para quem anunciava verdadeiras “goleadas” na locomoção da 
população das regiões metropolitanas, de 2014 em diante.
 O Brasil fora das quatro linhas não é uma “caixinha 
de surpresas”: como é de nossa má tradição, faltou o jogo 
coletivo, o respeito ao público. E, como um time com setores 
desarticulados, sobrou distância entre o planejado e o realizado, 
entre o social de longo prazo e o ganho particular imediato. A 
Copa da Fifa será um evento ruidoso, agitado e ... passageiro. 
Em matéria de legado, já fomos desclassificados.

LÍNGUA PORTUGUESA

1 - O título dado ao texto – Copa do Mundo perdida - se justifica 
porque se refere:

(A) à provável derrota do Brasil na Copa do Mundo.
(B) ao fracasso do Brasil, no Maracanã, na Copa de 1950.
(C) à possibilidade de o Brasil não ter seus preparativos con-

cluídos.
(D) ao fato de o Brasil não ter aproveitado a ocasião para criar 

progresso.
(E) à circunstância de nosso país não ter cumprido seus com-

promissos internacionais com a Fifa.

2 - O autor do texto apela muitas vezes para a linguagem fu-
tebolística na expressão de suas ideias. A alternativa em que 
isso NÃO ocorre é:

(A) “A seleção brasileira de futebol tem boas chances de ganhar 
a Copa do Mundo”.

(B) “Mas os titulares da política, em termos de conquistas per-
manentes para a sociedade, o propalado “legado social”, 
já desperdiçaram uma grande oportunidade”.

(C) “Fico só no estritamente prometido pelos promotores do 
evento esportivo, já que iniciativas em educação e saúde, 
por exemplo, nem no banco de reservas ficaram”.

(D) “Gol contra mesmo são as obras de mobilidade urbana”.
(E) “O Brasil fora das quatro linhas não é uma “caixinha de 

surpresas”.

3 - O autor utiliza aspas muitas vezes no texto. A alternativa em 
que o emprego de aspas destaca uma ironia é:

(A) “As suntuosas “arenas” reformadas ou erguidas...”.
(B) “...o propalado “legado social”, já desperdiçaram...”.
(C) “E no padrão que a “mestra Fifa” mandou...”.
(D) “...para quem anunciava verdadeiras “goleadas” na loco-

moção...”.
(E) “O Brasil fora das quatro linhas não é uma “caixinha de 

surpresas”: como é de nossa tradição,...”

4 - “Mas os titulares da política, em termos de conquistas 
permanentes para a sociedade, o propalado “legado social”, 
já desperdiçaram uma grande oportunidade”. Sobre os com-
ponentes desse segmento do primeiro parágrafo do texto, a 
única afirmativa INADEQUADA é:

(A) o conectivo “mas” indica uma oposição ao período anterior.
(B) o termo entre vírgulas traz uma causa do segmento anterior.
(C) a expressão “em termos de” equivale a “no que se refere 

a”.
(D) a forma verbal “desperdiçaram” se liga a “titulares da po-

lítica”.
(E) o adjetivo “grande” mostra uma opinião do autor do texto.
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5 - “O que fazer com os “elefantes brancos” fica para depois”. 
No texto, a expressão “elefantes brancos” se refere:

(A) à sobra de material de construção não empregado.
(B) às construções de pouca utilidade depois da Copa.
(C) aos estádios cuja construção não foi completada.
(D) aos hospitais que poderiam ter sido construídos.
(E) aos campeonatos regionais que foram interrompidos.

6 -  A frase em que o sujeito está colocado após o verbo é:

(A) “Como é de nossa má tradição, faltou o jogo coletivo...”.
(B) “Em matéria de legado, já fomos desclassificados”.
(C) “...já desperdiçaram uma grande oportunidade”.
(D) “A Copa da Fifa será um evento ruidoso...”.
(E) “...o placar das obras viárias não sai do zero”.

7 - O objetivo do texto é:

(A) lamentar a perda da Copa pelo Brasil.
(B) elogiar o país pelo sucesso nos preparativos para a Copa.
(C) alertar os outros países para os riscos na Copa.
(D) denunciar aqueles que sempre acham que nada vai dar 

certo.
(E) criticar a falta de organização e seriedade na Copa.

8 - A alternativa em que não ocorre a presença de um termo 
substantivado é:

(A) “Mas os titulares da política...”.
(B) “Recursos não faltaram especialmente os públicos”.
(C) “Mesmo os atrasos de praxe são resolvidos...”.
(D) “Entre o prometido e o que está sendo entregue...”.
(E) “entre o planejado e o realizado”.

9 - A alternativa em que as palavras mostram terminações de 
valor diferente é:

(A) estrangeira / brasileira.
(B) investimento / equipamento.
(C) goleada / bolada.
(D) movimentação / delegação.
(E) esportivo /coletivo.

10 - Como se pode ver no texto, a palavra “impacto” deve ser 
grafada com I. A palavra abaixo que também deveria ser grafada 
com I e não com E é:

(A) campeão.
(B) camaleão.
(C) áureo.
(D) cutâneo.
(E) previlégio.

11 - “Fico só no estritamente prometido pelos promotores do 
evento esportivo, já que iniciativas em educação e saúde, por 
exemplo, nem no banco de reservas ficaram”. O conectivo “já 
que” equivale a:

(A) quando.
(B) logo que.
(C) para que.
(D) visto que.
(E) apesar de que.

12 - Abaixo estão cinco termos grafados, no texto, com iniciais 
maiúsculas. O termo que poderia, em outro contexto, aparecer 
com iniciais minúsculas é:

(A) José Lins do Rego.
(B) Centro de Treinamento.
(C) Fifa.
(D) Copa do Mundo.
(E) Manaus.

13 - A frase abaixo que NÃO está na voz passiva é:

(A) “Em matéria de legado, já fomos desclassificados”.
(B) “Entre o prometido e o que está sendo entregue há um abismo”.
(C) “Foram preparados nada menos que 74 estádios...”.
(D) “Mesmo os atrasos de praxe são resolvidos rapidamente...”.
(E) “No Brasil, quando se quer, se fez”.

14 - Observe a charge abaixo:

 
Entre o texto da prova e a charge acima há em comum:

(A) a crítica ao “legado da Copa”.
(B) o elogio às autoridades públicas.
(C) a denúncia de corrupção.
(D) a referência ao alto custo dos estádios.
(E) a possibilidade de nossa derrota na Copa.
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15 - Na fala da presidenta Dilma há uma expressão de lingua-
gem popular, em que há uma forma gramaticalmente errada; 
essa forma é:

(A) minha gente.
(B) olha aí.
(C) quem não quer.
(D) pro país.
(E) só não vê.

RACIOCÍNIO LÓGICO

16 - Observe os quatro primeiros termos da sequência a seguir:  

1.024, 512, 256, 128, ...

O sétimo termo dessa sequência é:

(A) 16
(B) 18
(C) 24
(D) 36
(E) 64

17 - Toda vez que vai à praia, Melina toma um sorvete. Toda vez 
que vai ao cinema, Melina come pipoca ou toma um sorvete. 
Hoje Melina tomou sorvete. Assim,

(A) Melina não foi à praia nem ao cinema.
(B) Melina pode ter ido ao cinema, mas não à praia.
(C) Melina foi à praia.
(D) pode ser que Melina não tenha ido nem à praia nem ao 

cinema.
(E) Melina pode ter ido à praia, mas não ao cinema.

18 - A negação da frase “Se Abelardo passa no concurso então 
faz uma viagem” é:

(A) Abelardo não passa no concurso e não faz uma viagem.
(B) Abelardo não passa no concurso ou não faz uma viagem.
(C) Abelardo não passa no concurso e faz uma viagem.
(D) Abelardo passa no concurso ou faz uma viagem.
(E) Abelardo passa no concurso e não faz uma viagem.

19 - Três técnicos e quatro engenheiros elaboraram um plano de 
melhorias das condições ambientais no trabalho. Dois técnicos e 
dois engenheiros serão escolhidos, dentre eles, para apresentar 
o plano à direção da empresa. O número de diferentes equipes 
de apresentação que podem ser formadas é igual a:

(A) 16
(B) 18
(C) 24
(D) 36
(E) 60

20 - André precisa pegar um CD virgem numa gaveta que con-
tém quatro CDs virgens e seis usados. Ocorre que falta luz, e é 
noite, de modo que André tem de agir no escuro. A pergunta 
que André se faz é: “Quantos CDs preciso pegar, no escuro, no 
mínimo, para ter certeza de que peguei ao menos um CD vir-
gem?”. Refletiu um pouco e, acertadamente, pegou a seguinte 
quantidade de CDs:

(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6
(E) 7

21 - Adriano é um colecionador de LPs usados e se impôs a 
regra de dobrar o tamanho de sua coleção a cada mês. Com as 
aquisições deste mês, a coleção de Adriano passou a ter 36 LPs 
no total. Se mantiver o plano, Adriano terá de adquirir, daqui a 
cinco meses, a seguinte quantidade de novos LPs:

(A) 1.142
(B) 864
(C) 576
(D) 72
(E) 36

22 - Mazinho e Tandinho são conhecidos na cidade por serem 
gêmeos idênticos e pelo fato de que, por ser muito sério, 
Mazinho sempre fala a verdade; já Tandinho é um brincalhão 
incorrigível e sempre mente. Para identifica-los, você pergunta 
a cada um deles: “Pelo menos um de vocês dois é o Mazinho?”. 
Como consequência:

(A) os dois responderam “Sim”.
(B) os dois responderam “Não”.
(C) Tandinho respondeu “Sim”, Mazinho respondeu “Não”.
(D) Mazinho respondeu “Sim”, Tandinho respondeu “Não”.
(E) Mazinho respondeu “Sim”, Tandinho não teve como responder.

23 - Observe a sequência:  5, 6, 11, 17, 28, ...; o próximo termo é:

(A) 45
(B) 48
(C) 51
(D) 53
(E) 56

24 - A idade média dos quatro irmãos de Francisco é de 22 anos. 
Daqui a oito anos, a soma das idades dos quatro será igual a:

(A) 116
(B) 120
(C) 124
(D) 128
(E) 132 
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25 - Três amigos marcaram encontro em frente ao portão de 
entrada de um estádio. Eles não lembraram, porém, que o 
estádio tinha três entradas diferentes. Se cada um se dirigir 
aleatoriamente a uma das entradas, a probabilidade de que 
os três vão para a mesma entrada é igual a:

(A) 1/3
(B) 1/6
(C) 1/9
(D) 1/12
(E) 1/18

26 - Um livro tem 100 páginas. O capítulo III começa na página 
32 e termina na 39. Se uma pessoa abrir o livro ao acaso em 
uma página desse livro, a probabilidade de que ela abra uma 
página do capítulo III é igual a:

(A) 7%
(B) 8%
(C) 9%
(D) 10%
(E) 12%

27 - Um fazendeiro pensou em doar todo o gado de sua fazenda 
para seus três netos; resolveu então dividir suas cabeças de 
gado de modo proporcional às idades dos netos, que têm 2, 2 
e 3 anos. Notou então que, se assim procedesse, restaria uma 
cabeça de gado. Assim, a quantidade de cabeças de gado do 
fazendeiro pode ser igual a, EXCETO:

(A) 707
(B) 722
(C) 631
(D) 645
(E) 666

28 - No jogo de basquete, cada cesta marcada pode valer 1, 2 
ou 3 pontos. O famoso jogador Capabianco marcou 18 cestas 
na final do campeonato. Se Capabianco marcou ao menos 5 
cestas de 2 pontos e no mínimo 2 e no máximo 6 cestas de 1 
ponto, então o número mínimo e o número máximo de pontos 
que Capabianco marcou são iguais a:

(A) 23 e 29
(B) 28 e 49
(C) 28 e 51
(D) 26 e 37
(E) 26 e 49

29 - Estamos no ano de 2.268. O torneio intergaláctico de 
Xumfbol está disputado por 2.356 competidores de diversas 
galáxias. Nesse jogo, cada partida é disputada por dois compe-
tidores e, ao final, há um vitorioso e um derrotado. O torneiro 
é eliminatório, ou seja, o vencedor de cada partida continua no 
torneio e o perdedor é eliminado da competição. 

Até agora, já foram realizadas 2.563 partidas. O número de 
competidores que ainda disputam o título do torneio, ou seja, 
não foram eliminados, é igual a:

(A) 3
(B) 4
(C) 248
(D) 1.424
(E) 2.430

30 - Se é verdade que Pedro não gosta de cinema, mas gosta 
de teatro e não gosta de festas, então:

(A) Pedro gosta de cinema ou de teatro.
(B) Pedro não gosta de cinema, ou não gosta de teatro, ou não 

gosta de festas.
(C) Pedro não gosta de cinema ou de festas.
(D) Pedro não gosta de cinema ou de teatro.
(E) Pedro só gosta de cinema ou de teatro.

31. A saúde é um direito fundamental do ser humano e um dever 
do Estado, das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 

Avalie se as afirmativas abaixo, referentes ao Sistema Único de 
Saúde (SUS), regulado pela Lei nº 8.080/90, são falsas (F) ou 
verdadeiras (V):  

I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 
determinantes da saúde é um dos objetivos do SUS.

II - a universalidade de acesso aos serviços de saúde e a cen-
tralização político-administrativa nos municípios e estados 
são princípios do SUS. 

III - a direção nacional do SUS compete participar na formulação 
e implementação das políticas de controle de agressões 
ao meio ambiente, de saneamento básico e condições e 
ambientes de trabalho. 

IV - a direção estadual do SUS compete executar os serviços 
de vigilância sanitária e epidemiológica, coordenados pela 
direção municipal.

As afirmativas I, II, III e IV são respectivamente::

(A) V – F – V – F. 
(B) V – V – F – F.
(C) F – F – V – F.
(D) F – V – F – V.
(E) V – F – V – V. 

Conhecimentos  
Específicos no Perfil
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32. A Política Nacional de Humanização (PNH) foi criada em 
2003 pelo Ministério da Saúde e está pautada nos seguintes 
princípios:

(A) ampliação das mudanças de gestão de forma a extinguir a 
cogestão e a regionalização da atenção em saúde. 

(B) inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos 
de produção em saúde, transversalidade e protagonismo 
dos sujeitos. 

(C) ampliação dos modelos de gestão e atenção em saúde, com 
fomento as iniciativas humanitárias.

(D) aplicação e operacionalização das normativas descontex-
tualizadas do Ministério da Saúde nos seus diversos eixos 
de cuidado. 

(E) verticalização dos processos de trabalho nas relações entre 
os diversos profissionais da saúde e entre os usuários e alto 
investimento na qualificação dos trabalhadores.

33. De acordo com a Resolução COFEN nº 311/2007, que aprova 
a reformulação do Código de Ética, é proibido aos profissionais 
de enfermagem, EXCETO:  

(A) praticar e/ou ser conivente com crime, contravenção penal 
ou qualquer outro ato, que infrinja postulados éticos e legais.

(B) receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família 
e coletividade, além do que lhe é devido, como forma 
de garantir Assistência de Enfermagem diferenciada ou 
benefícios de qualquer natureza para si ou para outrem. 

(C) provocar aborto, ou cooperar em prática destinada a inter-
romper a gestação.

(D) prestar serviços que por sua natureza competem a outro 
profissional, em situações de emergência. 

(E) negar, omitir informações ou emitir falsas declarações sobre 
o exercício profissional quando solicitado pelo Conselho 
Regional de Enfermagem.

34. A administração venosa de hemocomponentes deve ser 
criteriosamente monitorada, pois pode causar reações adver-
sas que comprometem a segurança do indivíduo receptor tais 
como:

(A) aumento da temperatura corpórea e rash cutâneo.
(B) palidez cutânea e dor no local da punção.
(C) calafrios e hipotermia.
(D) hipotermia e prurido.
(E) hipertensão e vertigem.

35. A enfermagem e suas atividades somente poderão ser 
exercidas por habilitados, inscritos no Conselho Regional de 
Enfermagem. De acordo com a Lei nº 7.498/86, cabe especial-
mente ao técnico de enfermagem:

(A) planejar e executar avaliação do serviço de assistência de 
enfermagem.

(B) participar da orientação ao técnico de enfermagem e de 
parecer sobre matéria de enfermagem.

(C) participar da equipe de saúde e da programação da assis-
tência de enfermagem.

(D) participar da supervisão do auxiliar de enfermagem e da 
organização e direção dos serviços de enfermagem.

(E) participar da equipe de saúde e prestar consulta de enfer-
magem, exceto aos portadores de doenças graves.

 

36. Higiene das mãos se refere a qualquer ação de higienizar as 
mãos para prevenir a transmissão de microorganismos, evitan-
do que pacientes e profissionais adquiram infecções. 

Sobre as recomendações para higiene das mãos, avalie se as 
afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

I -  A higiene simples das mãos deverá durar no mínimo de 40 
a 60 segundos.

II -  A higiene das mãos deverá ser realizada com sabonete 
líquido e água somente quando estiver visivelmente suja 
ou após o uso do banheiro.

III – A higiene das mãos com preparação alcoólica poderá ser 
feita antes e depois de tocar o paciente e após a remoção 
de luvas.

IV - Quando as mãos estiverem sujas com sangue, deverão ser 
usados sabonete líquido e preparação alcoólica concomi-
tantemente.

V - Na técnica correta de higienização das mãos, primeiro de-
verá ser aplicado o sabonete líquido para posteriormente 
molhar as mãos com água e friccionar. 

 
As afirmativas I a V são respectivamente::

(A) V – V – F – F – F.
(B) V – F – F – F – V.
(C) V – F – V – F – F.
(D) F – V – F – F – F. 
(E) F – F – V – F – F.

37. Uma solução de 1.200 mL de soro fisiológico a 0,9% foi 
programada para ser infundida com fluxo de 71 mL/hora. A 
infusão total desta solução ocorrerá em um período, em horas, 
aproximado de: 

(A) 6 h.
(B) 8 h.
(C) 12 h.
(D) 15 h.
(E) 17 h.

38. Uma puérpera, no alojamento conjunto, queixa-se de cólica 
que ocorre durante a amamentação. Como orientação, o pro-
fissional de enfermagem explica que a mesma ocorre devido a:

(A) infecção urinária.
(B) prolactina que é liberada.
(C) ansiedade e edema em membros inferiores.
(D) involução uterina.
(E) puxos do parto.
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39. Na enfermaria, um profissional de saúde de plantão deixou 
de administrar os medicamentos prescritos para os horários de 
14 e 18 horas. Essa conduta caracteriza o crime de:

(A) distanásia.
(B) negligência.
(C) imprudência.
(D) imperícia.
(E) erro. 

40. No atendimento a uma gestante com eclâmpsia, foi prescrita 
a infusão venosa de 4g de sulfato de magnésio, a ser adminis-
trada em 20 minutos. Na unidade de saúde existem ampolas de 
10 mL de sulfato de magnésio a 20%. Nesse caso, para cumprir 
a prescrição será necessário o uso de:   

(A) três ampolas.
(B) uma ampola.
(C) uma ampola e meia.
(D) quatro ampolas.
(E) duas ampolas.

41. Na coleta de urina de 24 horas a gestante foi corretamente 
orientada pelo profissional de saúde a:

(A) primeiro desprezar o primeiro jato de urina e guardar o jato 
médio e toda a urina das 24 horas seguintes.

(B) primeiro esvaziar a bexiga e posteriormente passar a colher 
a urina durante um período de 24 horas.

(C) colher a primeira urina da manhã e manter a coleta por 
24 horas. 

(D) colher a urina da noite e do dia, desprezando a primeira 
da manhã.

(E) colher a primeira urina da noite até a última urina da noite 
seguinte, identificando o frasco.

42. As alterações patológicas do volume do líquido amniótico 
podem ter causas maternas, fetais ou placentárias. São clas-
sificadas em oligohidrâmnia ou polihidrâmnia. Estabeleça a 
correlação entre a coluna I (classificação) e a coluna II (causas):  

Coluna I
1. Oligohidrâmnia 
2. Polihidrâmnia

Coluna II
(   ) síndromes hipertensivas 
(   ) doença hemolítica perinatal
(   ) gemelaridade
(   ) malformações do sistema urinário fetal 
(   ) amniorrexe prematura 

As causas relacionadas na coluna 2 referem-se respectivamente, 
de cima para baixo, às  classificações:

(A) 1, 2, 1, 2, 1.
(B) 1, 2, 2, 1, 1.
(C) 2, 1, 1, 1, 1.
(D) 1, 2, 1, 1, 2.
(E) 2, 1, 1, 2, 2.
 

43. Ferida é uma interrupção na solução de continuidade de um 
tecido corporal. São causadas por cirurgias, traumas ou pato-
logias. A deiscência é um tipo de ferida que se caracteriza por:

(A) coleção de pus externa ou internamente. 
(B) reabertura de incisão previamente fechada. 
(C) abrasão ou erosão com perda superficial dos tecidos.
(D) vermelhidão na pele.
(E) vesículas ou bolhas cheias de líquido.

44. Observe as afirmativas a seguir, em relação aos tipos de 
Aleitamento Materno.

I.  Aleitamento Materno Predominante - quando o lactente 
recebe, além do leite materno, gotas e xaropes contendo 
vitaminas.

II.  Aleitamento Materno Exclusivo - quando a criança recebe 
leite materno, diretamente do seio ou extraído, sem estar 
recebendo outro alimento ou líquido, exceto gotas e xaro-
pes contendo vitaminas.

III.  Aleitamento Materno - quando a criança recebe somente 
leite materno, diretamente da mama ou extraído.

IV.  Aleitamento Materno Complementado - quando a criança 
recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou 
semissólido com a finalidade de complementá-lo, podendo 
receber além do leite materno, outro tipo de leite.

Das afirmativas acima:

(A) apenas I e II estão corretas.
(B) apenas II e III estão corretas.
(C) apenas I e III estão corretas.
(D) apenas IV está correta. 
(E) apenas II e IV estão corretas.

45. A data provável do parto (DPP) de uma gestante foi calcu-
lada pela Regra de Naegelle e está prevista para 05/10/2014. 
Isso significa que a mesma informou como data da última 
menstruação (DUM): 

(A) 29/01/2014.
(B) 02/05/2013.
(C) 29/12/2013.
(D) 12/07/2013.
(E) 28/11/2013
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46. Na terminologia cirúrgica os termos histerosalpingectomia 
e histerectomia correspondem respectivamente a: 

(A)  retirada parcial ou total do útero e trompas / retirada total 
ou subtotal do útero.

(B)  retirada total do útero e dos ovários / retirada total do 
útero.

(C)  retirada do útero e seus anexos / retirada total do útero.
(D)  retirada do útero e trompas, de forma parcial ou total / 

retirada do útero e ovários.
(E)  retirada total do útero e recanalização das trompas / reti-

rada subtotal do útero.

47. A pré-eclâmpsia é uma manifestação clínica caracteriza-
da por pressão arterial igual ou superior a 140/90 mmHg e 
proteinúria, em mulheres previamente normotensas, e que é 
diagnosticada a partir da:  

(A) 12ª semana gestacional.
(B) 20ª semana gestacional.
(C) 4ª semana gestacional.
(D) 16ª semana gestacional.
(E) 9ª semana gestacional.

48. A toxoplasmose é uma infecção relevante durante a gesta-
ção pela possibilidade de acometimento do feto. Ela tem como 
agente etiológico: 

(A) Toxoplasma viridae, uma bactéria.
(B) Toxoplasma gondii, um protozoário.
(C) Toxoplasma viridae, um vírus.
(D) Toxoplasma gondii, uma bactéria.
(E) Toxoplasma gondii, um vírus.

49. Na nomenclatura obstétrica, neomorto é o produto da 
concepção que:

(A) nasceu vivo e morreu até 28 dias após o parto.
(B) nasceu morto, após gravidez de 28 semanas.
(C) nasceu vivo e morreu até sete dias de vida.
(D) nasceu morto, após gestação de 22 semanas.
(E) nasceu vivo e morreu até 42 dias após o parto.

50. Durante a hemostasia cirúrgica são utilizados os seguintes 
instrumentais para pinçar os vasos sangrantes:

(A) pinças Crile e Cushing.
(B) pinças Craford e Hadson.
(C) pinças Pean e Cushing.
(D) pinças Kocher e Kelly.
(E) pinças Mixter e Hadson.

51. O processo de cicatrização de uma ferida com perda míni-
ma de tecido e que tenha tido seus bordos aproximados por 
sutura, se dá por:
 
(A) segunda intenção.
(B) primeira intenção.
(C) progressão.
(D) resolução.
(E) terceira intenção.
 

52. A imunoglobulina anti-D para prevenção da Isoimunização 
Rh deverá ser administrada nas puérperas, em até 72 horas 
após o parto, nas situações em que a mãe, o feto e o pai forem 
respectivamente:

(A) Rh positivo, Rh negativo, Rh positivo.
(B) Rh negativo, Rh negativo, Rh positivo.
(C) Rh positivo, Rh negativo, Rh negativo.
(D) Rh negativo, Rh positivo, Rh positivo.
(E) Rh negativo, Rh positivo, Rh negativo.

53. A Rede Cegonha, instituída pela Portaria nº 1.459/11, tem 
como princípios: 

(A) o enfoque de gênero e a promoção da equidade.
(B) garantir acolhimento e reduzir a mortalidade infantil.
(C) o pré-natal e o nascimento.
(D) a gestão das informações sobre partos e nascimentos e 

regulação das ambulâncias.
(E) acesso ao enxoval do bebê e ambulâncias diferenciadas.

54. A úlcera por pressão é uma lesão da pele e/ou tecidos 
subjacentes, em geral sobre uma proeminência óssea, e que 
causa impacto no paciente, seus familiares e no sistema de 
saúde por prolongamento de internação, além do risco au-
mentado de infecção e outros agravos a saúde. Em relação ao 
seu estadiamento, avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as 
assertivas a seguir:

I.  no estágio I há perda parcial da espessura da derme. A 
ferida é rasa com leito vermelho.

II.   no estágio I há perda parcial da derme. A ferida é um flic-
tema fechado, preenchido por líquido seroso.  

III. no estágio IV há perda total da espessura dos tecidos e 
exposição de ossos, tendões e músculos

As assertivas I, II e III são respectivamente:

(A) V, F e V. 
(B) F, F e V.
(C) F, V e V.
(D) V, V e F.
(E) V, F e F.
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55. As infecções hospitalares constituem risco à saúde dos usu-
ários de hospitais e sua prevenção e controle são indicadores 
da qualidade da assistência prestada. Considera-se infecção 
hospitalar em recém-nascido:

(A) a associada à bolsa rota no momento do parto.
(B) herpes simples adquirido via transplacentária.
(C) sífilis evidenciada logo após o nascimento.
(D) a associada à bolsa rota há mais de 24 horas.
(E) citomegalovirose evidenciada logo após o nascimento.

56. Observe as afirmativas a seguir, sobre as categorias das 
cirurgias conforme o potencial de contaminação da incisão:

I –  Cirurgias potencialmente contaminadas são aquelas reali-
zadas em tecidos que foram recentemente traumatizados e 
abertos, cuja descontaminação seja difícil, bem como todas 
aquelas que tenham ocorrido falhas técnicas grosseiras. 
Obstruções biliares e urinárias estão nesta categoria. 

II – Cirurgias infectadas são aquelas realizadas em qualquer 
tecido ou órgão, em presença de processo infeccioso e/
ou tecido necrótico. 

III – Cirurgias contaminadas são as que foram realizadas em 
tecido colonizado por flora microbiana pouco numerosa 
e em tecidos de difícil descontaminação. As cirurgias com 
drenagem aberta estão nesta categoria.

Sobre as afirmativas acima e, de acordo com a Portaria 
2.616/98/MS, estão corretas: 

(A) apenas a III.
(B) II e III, apenas.
(C) I, II e III.
(D) I e II, apenas.
(E) apenas a II.

57. Um dos cuidados importantes ao recém-nato é a limpeza 
diária do coto umbilical até sua queda com:
 
(A) álcool etílico a 98% ou clorhexidina a 0,5%.
(B) solução fisiológica 0,9% ou álcool etílico a 70%.
(C) clorhexidina a 0,5% ou álcool etílico a 70%.
(D) clorhexidina a 1% ou álcool monohidratado.
(E) álcool etílico a 90º ou solução fisiológica 0,9%.

58. Para a administração da vacina contra a Hepatite B em 
recém-nato, deverá ser utilizada a seguinte via e dose:

(A) intramuscular, 0,5 mL.
(B) subcutânea, 0,5 mL.
(C) intramuscular, 1,0 mL.
(D) intradérmica, 0,1 mL.
(E) subcutânea, 0,2 mL.

59. O exame preventivo ou Papanicolaou é um exame feito com 
a coleta de células cervicais para prevenção do câncer de colo 
do útero. Para a realização do mesmo, a mulher deverá estar 
posicionada em: 

(A) prona.
(B) Trendelemburg.
(C) decúbito ventral.
(D) decúbito lateral.
(E) litotomia.
 

60. O Método de Credé é utilizado na assistência ao recém-
nascido após o parto e tem o intuito de prevenir a oftalmia 
gonocócica. Para isso, o profissional de enfermagem deverá 
providenciar a solução de: 

(A) álcool a 70%.
(B) povidine a 0,5%.
(C) nitrato de prata a 1%.
(D) clorexidina degermante a 1%.
(E) cloreto de potássio a 10%.
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1. Por motivo de segurança a Fundação Dom Cintra solicita que o candidato transcreva em letra cursiva, em espaço próprio no 
Cartão de Respostas, a frase abaixo apresentada:

“As melhores coisas da vida, não podem ser vistas nem tocadas, mas sim sentidas pelo coração.” ( Dalai Lama )

2. Para cada uma das questões da prova objetiva são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), 
(D) e (E), e só uma responde da melhor forma possível ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA. A marcação 
de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA.
3. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, considerando, inclusive, a marcação do Cartão de Respostas. Faça-a com tranquili-
dade, mas controle o seu tempo.
4. Verifique se a prova é para o PERFIL para o qual concorre. 
5. Somente após autorizado o início da prova, verifique se este Caderno de Questões está completo e em ordem. Folhear o Cad-
erno de Questões antes do início da prova implica na eliminação do candidato.
6. Verifique, no Cartão de Respostas, se seu nome, número de inscrição, identidade e data de nascimento estão corretos. Caso 
contrário, comunique ao fiscal de sala.
7. O Caderno de Questões poderá ser utilizado para anotações, mas somente as respostas assinaladas no Cartão de Respostas serão objeto 
de correção.
8. Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:

. não haverá substituição por erro do candidato;

. não deixar de assinar no campo próprio;

. não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas;

. a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente 
à letra a ser assinalada;

. outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição do Cartão de Respostas;
9. O fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções.
10. Você só poderá retirar-se da sala após 60 minutos do início da prova.
11. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões.
12.Você poderá anotar suas respostas em área específica do Caderno de Questões, destacá-la e levar consigo.
13. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
14. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o Caderno de Questões e o Cartão de Respostas.

Boa Prova!

INSTRUÇÕES

Ao término de sua prova, anote aqui seu gabarito e destaque na linha pontilhada.
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