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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS
MAMÃ NEGRA
(Canto de esperança)
Tua presença, minha Mãe - drama vivo duma Raça,
Drama de carne e sangue
Que a Vida escreveu com a pena dos séculos!
Pelo teu regaço, minha Mãe,
Outras gentes embaladas
à voz da ternura ninadas
do teu leite alimentadas
de bondade e poesia
de música ritmo e graça...
santos poetas e sábios...
Outras gentes... não teus filhos,
que estes nascendo alimárias
semoventes, coisas várias,
mais são filhos da desgraça:
a enxada é o seu brinquedo
trabalho escravo - folguedo...
Pelos teus olhos, minha Mãe
Vejo oceanos de dor
Claridades de sol-posto, paisagens
Roxas paisagens
Mas vejo (Oh! se vejo!...)
mas vejo também que a luz roubada aos teus
[olhos, ora esplende
demoniacamente tentadora - como a Certeza...
cintilantemente firme - como a Esperança...
em nós outros, teus filhos,
gerando, formando, anunciando
-o dia da humanidade
(Viriato da Cruz. Poemas, 1961, Lisboa, Casa dos
Estudantes do Império)
01- O poema, Mamã Negra:
A. É uma metáfora para a pátria sendo referência de um
país africano que foi colonizado e teve sua população
escravizada.
B. É um vocativo e clama pelos efeitos negativos da
escravização dos povos africanos.
C. É a referência resumida a todo o povo que compõe um
país libertado depois de séculos de escravidão.
D. É o sofrimento que acometeu todo o povo que ficou na
terra e teve seus filhos levados pelo colonizador.
E. É a figura do colonizador que mesmo exercendo o
poder por meio da opressão foi „ninado‟ pela Mamã
Negra.
02- É correto afirmar que no texto:
A. „outras gentes‟ se refere aos descendentes dos
colonizadores, já que estes foram mal recebidos na
terra.
B. „outras gentes‟ são as mulheres da terra que, submissas
no contexto da dominação, serviam aos filhos de seus
dominadores.

C. „outras gentes‟ são os exploradores que se fixaram
naquelas terras e lá passaram a viver das riquezas a
que tiveram acesso a partir da colonização da terra.
D. „senhores‟ e „alimentados‟ referem-se à postura servil
com que os africanos receberam seus invasores.
E. „alimentados‟ são os habitantes nativos que, não
produzindo nada, tinham que ser mantidos pelo
colonizador.
03- Assinale a alternativa que contém um trecho que caracteriza
os nativos do local descrito pelo eu lírico:
A. “Outras gentes embaladas
à voz da ternura ninadas”
B. “que estes nascendo alimárias
semoventes, coisas várias,
mais são filhos da desgraça”
C. “Pelos teus olhos, minha Mãe
Vejo oceanos de dor”
D. “Claridades de sol-posto”
E. “Mas vejo (Oh! se vejo!...)”
04- Na última estrofe do poema:
A. O eu lírico substitui uma visão passadista e de
sofrimento e passa a vislumbrar um tempo de
esperança.
B. O eu lírico se sente tentado a se entregar de vez a um
futuro de escuridão.
C. O eu lírico percebe que o futuro será bem melhor
desde que haja perfeita união entre os povos que
formam a região.
D. O eu lírico continua em sofrimento, mas tem
esperança de que a humanidade decida ajudar e acabar
com a escravidão.
E. O eu lírico acredita que só com outros filhos, outras
pessoas, a nação pode se livrar da ação demoníaca da
escravidão.
05- Em qual das alternativas o acento grave foi mal empregado,
pois não houve crase?
A. “Milena Nogueira foi pela primeira vez à quadra da
escola de samba Império Serrano, na Zona Norte do
Rio.”
B. "Os relatos dos casos mostram repetidas violações dos
direitos à moradia, a um trabalho digno, à integridade
cultural, a vida e ao território."
C. “O corpo de Lucilene foi encontrado próximo à ponte
do Moa no dia 11 de maio.”
D. “Fifa afirma que Blatter e Valcke enriqueceram às
custas da entidade.”
E. “Doriva saiu e Milton Cruz fez às vezes de técnico até
a chegada de Edgardo Bauza no fim do ano passado.”
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D. Método
E. Sómente
09- Todos os elementos envolvidos na comunicação diferentes
da palavra, formam a chamada linguagem não verbal. No texto
acima:
A. Ela não aparece, toda a comunicação se dá por meio
do uso da palavra escrita.
B. Aparece na cor escura do fundo da imagem para
lembrar tristeza e morte.
C. Aparece na disposição do texto que simula o formato
de uma coluna vertebral.
D. Não aparece, pois em textos do tipo o trabalho com
imagens pode confundir o leitor.
E. Aparece apenas na logomarca da empresa difusora da
campanha.

06- O texto:
A. Traz uma situação comunicativa cuja intenção é
convencer o interlocutor a adotar determinada postura.
B. A fim de clamar para uma tomada de posição, todo o
texto é composto por verbos no modo imperativo.
C. Tem como propósito chamar a atenção do leitor e por
isso o título da mensagem vem de maneira discreta de
modo que não distraia o leitor da real intenção.
D. Ao negar-se a instruir o leitor antes de promover a
mensagem, o texto falha na estratégia da persuasão.
E. Trata de um assunto referente a uma comunidade
específica, não tendo influência sobre os grupos que
estão fora dela.
07- Em qual das alternativas houve a relação correta de acordo
com as regras do processo de formação de palavras.
A.
B.
C.
D.
E.

10- É verdade que o texto afirma que:

Recompor – prefixo e sufixo
Utiliza-se – sufixo
Indolor – prefixo
Avançado – prefixo e sufixo
Somente – sufixo

08- Uma palavra do texto não recebeu acento gráfico
adequadamente. Assinale a alternativa em que ela está
devidamente corrigida:
A. Recompôr
B. Médula
C. Utilizá-se

Mulheres que vivem em áreas afetadas pelo vírus zika deveriam
considerar postergar a gravidez, uma vez que não há métodos
eficazes para evitar os problemas potencialmente causados aos
bebês, afirmou ontem a porta-voz da entidade Nyka Alexander.
“Eu não estou dizendo que os casais devem postergar (a
gravidez). Eles devem receber as informações necessárias para
entenderem que esta é uma opção”, disse Nyka.
O vírus está se espalhando rapidamente pela América Latina e
pelo Caribe, e autoridades de saúde de diversos países afetados
estão fazendo recomendações similares. No entanto, a nova
recomendação da entidade pode afetar a vida de milhares de
pessoas que vivem nessas áreas.
Em outros lugares do mundo, o serviço de saúde alerta para que
mulheres grávidas não viagem para áreas onde o vírus está se
espalhando. Nos Estados Unidos, o Centro para Controle e
Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) vai além e
aconselha as mulheres a esperar ao menos oito semanas após
ser acometida ou exposta ao vírus antes de tentar engravidar.
Para homens com sintomas, essa espera deve ser de ao menos
seis meses.
Em resposta às novas orientações da OMS, a CDS afirmou que
agências de saúde devem discutir os riscos da doença,
prevenção do contágio e informação sobre métodos
contraceptivos.
Quase 700 casos já foram relatados nos Estados Unidos. Todos
os infectados viajaram ao exterior ou tiveram relações sexuais
com quem o fez. (http://istoe.com.br/) Fonte: Associated Press.

A. É melhor que as mulheres não engravidem enquanto o
vírus zika não for disseminado.
B. Se não atenderem à recomendação de não
engravidarem, mulheres de todo o mundo terão suas
vidas afetadas por serem portadoras e transmissoras do
vírus zika.
C. Após detectada a existência do vírus zika no
organismo, a mulher deve esperar 8 semanas para
engravidar.
D. A recomendação, estende-se também aos homens que
devem tomar cuidados caso apresentem sintomas do
vírus.
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E. Em lugar da proibição, a CDS acredita que a solução
para o contágio em locais fora da América Latina e
Caribe são campanhas informativas e a discussão
intensiva sobre os riscos das doenças.
11- “Mulheres que vivem em áreas afetadas pelo vírus zika
deveriam considerar postergar a gravidez, uma vez que não há
métodos eficazes para evitar os problemas potencialmente
causados aos bebês” A expressão sublinhada:
A. Introduz um argumento que dá ideia de causa.
B. Introduz um argumento que decide uma questão
levantada na oração anterior.
C. Estabelece uma contraposição.
D. Indica conformidade.
E. Introduz um argumento que indica finalidade.
12- “Mulheres que vivem em áreas afetadas pelo vírus zika
deveriam considerar postergar a gravidez...” O trecho
sublinhado:
A.
B.
C.
D.

Generaliza o termo que o antecede.
Tece um comentário adicional.
Restringe o sentido do termo posterior.
Substitui o termo posterior a fim de que ele não seja
repetido.
E. Coloca as orações do período em ordem direta.
13- Em qual das alternativas uma regra de concordância foi
desobedecida?
A. “Aqui no site todo mundo vai falar que quer isso, que
quer aquilo, mas a maioria não vai ficar disputando
milésimos de segundos no semáforo.”
B. “Entre 12 mil pessoas eu fui escolhida e o melhor é que
não fui eu que fiz a inscrição, foi um grupo de
corredores amigos meus"
C. “Os livros são a maior riqueza cultural de um país.”
D. “ Sua fala mostra que mesmo que vivamos cem anos,
ainda assim não são o bastante, porque perdemos
tempo com bobagens, tolices e mágoas.
E. “Não pode nem deve haver quaisquer barreiras a impor
limites na criação artística.”

(Bill Waterson. Calvin &Haroldo, 2010, Conrad do Brasil.
Rio de Janeiro)
14- No segundo quadrinho, o trecho “seu tigre de pelúcia”, é:
A.
B.
C.
D.
E.

Complemento da forma verbal „olha‟.
Vocativo.
Termo explicativo.
Forma oracional demonstrativa.
Oração restritiva.

15 - O crime de ofensa à reputação é agravado quando os fatos
imputados a alguém não correspondem à verdade. E no caso de
ser cometido no Facebook quando acessível a qualquer pessoa¿
Em um post num grupo fechado, um funcionário de uma
empresa pronunciou-se sobre os colegas que não pretendiam
aderir _________ greve e disse que eram “oportunistas que
obtêm benefícios pelo trabalho e luta dos outros”.
Ao ser processado pela empresa, o funcionário lembrou
________o Código do Trabalho prevê que “o empregador não
pode aceder ________ conteúdo de mensagens de natureza
pessoal.” Os juízes tiveram de avaliar e entenderam que um
grupo do Facebook não entra na regra. “Estando o trabalhador
ciente _______ publicações com eventuais implicações de
natureza profissional, porque difamatórias podem extravasar as
fronteiras de um grupo criado na rede social e não ______
assiste _______ direito de invocar o caráter privado do grupo e
a natureza pessoal das publicações.”
A.
B.
C.
D.
E.

Uma – de que – o – de que – o – ao
Uma – que – o – de que – à – ao
A uma – que – ao – de que – lhe – o
A uma – de que – o – que – lhes – ao
A uma – de que – ao – que – os – o
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16 – Calcule a pressão arterial média de um paciente com
pressão 150 por 93:
A.
B.
C.
D.
E.

A.
B.
C.
D.
E.

81
112
121,50
168
212

17 – Quanto
INCORRETA:

à

Lei

8080/90,

indique

a

alternativa

A. Os objetivos dizem respeito à finalidade e a
justificativa estatal para existência do SUS.
B. Seus princípios são valores jurídicos e fisiológicos que
orientam as ações do SUS.
C. A gestão diz respeito à hiper-estrutura orgânica
encarregada de executar as políticas do sistema.
D. A competência e as atribuições são divididas entre as
esferas federais, estaduais e municipais.
E. O subsistema de atenção indígena é mantido com
recursos da União, podendo os Estados e Municípios
atuarem complementarmente no custeio e execução de
ações.
18 – São sinais vitais a serem avaliados em um primeiro
socorro, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Pulso
Respiração
Pressão arterial
Temperatura
Tamanho da pupila

Não pode ser cáustica.
Tem que ser sempre diluída.
Pode conter pirogênio.
Não pode ser oleosa.
Não pode ser coagulante.

21 – O Sinal de Russel é mais comum na:
A.
B.
C.
D.
E.

23 – Em casos de meningite necessita-se de um isolamento do
tipo:
A.
B.
C.
D.
E.

Total
Respiratório
Entérico
Reverso
De contato

24 – São cuidados de enfermagem para hipertermia:
1. Estimular ingesta hídrica;
2. Estimular banho de água gelada;
3. Colocar compressas geladas, nas pregas inguinais e axilares e
testa;
4. Diminuir a quantidade de roupas;
5. Proporcionar repouso;
6. Orientar que suspenda alimentação habitual, trocando por
uma dieta líquida.

A.
B.
C.
D.
E.

1, 4, 5
1, 3, 5, 6
1, 4, 5, 6
2, 3, 4
1, 2, 3, 4, 5, 6

25 – São finalidades básicas da higiene corporal, EXCETO:

Ocorre destruição da pele.
Cor variável.
Dor intensa.
Superfície seca.
Exposição de tecido gorduroso.

20 – São características de uma droga endovenosa, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Integralidade.
Primeiro contato.
Resolutividade.
Longitudinalidade.
Equidade.

Destes, estão corretos:

19 – Caracterizam queimaduras de 3º grau, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

22 – Reconhecer e atender às necessidade de saúde da
população e, quando necessário, referenciar para outros pontos
de assistência da rede, refere-se a que princípio da atenção
primária à saúde?

A.
B.
C.
D.
E.

Melhoria da circulação.
Proporcionar repouso e sono.
Pele saudável pela cura de infecções.
Aumento da auto-estima pela melhora da aparência.
Sensação de bem-estar.

26 – “Movimento circular em que os dedos se movem junto
com a pele”. Que tipo de massagem de conforto é esta?
A.
B.
C.
D.
E.

Deslizamento superficial
Deslizamento profundo
Amassamento
Fricção
Vibração

Tuberculose.
Pneumonia.
Puberdade.
Anorexia nervosa.
Bulimia nervosa.
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27 – Causadas por traumatismos como queda e pancadas. O
sangramento é pequeno, mas os danos de tecidos vizinhos
demora a cicatrizar.

A. Crianças menores que cinco anos.
B. Crianças maiores que dois anos com reduzido
desenvolvimento muscular.
C. Pessoas com atrofia dos músculos da região.
D. Idosos com flacidez e atrofia senil.
E. Pessoas com insuficiência e complicações vasculares
dos MMII.

Esta é uma ferida do tipo:
A.
B.
C.
D.
E.

32 – Na via intramuscular, a região Dorsoglútea tem como
contra indicação, EXCETO:

Incisas
Contusas
Perfurante
Laceradas
Perfuro contusa

33 – São anemias do tipo Normocítica, EXCETO:
28 – As bandagens podem ser feitas com tiras de tecidos,
lenços, etc. chamadas bandagens improvisadas e com ataduras.
São finalidades das bandagens, EXCETO:
A.
B.
C.
D.

Manter curativo.
Aquecer uma articulação.
Imobilização.
Promover hemostasia, através de curativo não
compressivo.
E. Manter posicionamento funcional de um membro e
corrigir deformidade.
29 – Um técnico deve administrar 3ml de um medicamento,
porém o medicamento é utilizado em gotas. Logo, quantas
gotas devem ser administradas?
A.
B.
C.
D.
E.

A. No Brasil, a organização da enfermagem começou no
período colonial estendendo-se até o século XIX, onde
os cuidados aos doentes eram exercidos
principalmente pelos escravos auxiliados pelos
jesuítas.
B. As ervas medicinais eram a base do tratamento
terapêutico.
C. A primeira casa de misericórdia foi inaugurada, dentro
dos padrões de Portugal, em 1543.
D. Wanda Horta foi nome de destaque no período do
império.
E. A primeira escola de enfermagem no Brasil foi
implantada no Hospital Nacional de Alienados.
31 – São locais principais de aplicação da injeção subcutânea,
EXCETO:
Abdômen.
Face anterior das coxas.
Face externa dos braços.
Região infraescapular
Região glútea.

Causadas por perda de sangue.
Anemia aplásica.
Anemia sideroblástica.
Anemia falciforme.
Secundárias a doenças crônicas.

34 – Hepatites de transmissão basicamente fecal-oral:
A.
B.
C.
D.
E.

B, C, D
C, D, E
AeB
A, C, E
AeE

35 – A prática de atividade física é importante para o alcance
ou a manutenção do peso ideal. Além disso, os benefícios da
atividade física para a saúde têm sido amplamente
documentados. Esses benefícios incluem, EXCETO:

30 gotas
45 gotas
60 gotas
90 gotas
105 gotas.

30 – Quanto à história da enfermagem no Brasil é
INCORRETO afirmar:

A.
B.
C.
D.
E.

A.
B.
C.
D.
E.

A. Redução no risco de morte por doenças cardiovasculares.
B. Redução no risco de desenvolver diabetes, hipertensão
e câncer de cólon e mama.
C. Melhoria do perfil lipídico, com aumento do VLDL e
redução do LDL.
D. Melhor funcionamento corporal e preservação da
independência de idosos.
E. Correlações favoráveis com redução do tabagismo e
abuso de álcool e drogas.
36 – São cuidados de enfermagem no Lúpus Eritematoso,
EXCETO:
A. Orientar o paciente para evitar a exposição ao sol e a
luz artificial.
B. Orientar quanto à dieta hipossódica no caso de
edemas.
C. Observar e anotar o aparecimento de descamação e
prurido na pele.
D. Utilizar sulfas, anticoncepcionais e penicilinas para
retardar a doença.
E. Controlar sinais vitais, diurese e peso diário.
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37 – O cisto do canal de Gartner refere-se a uma neoplasia:
A.
B.
C.
D.
E.

Da vulva
Da vagina
Do colo uterino
Da bexiga
Dos rins

38 – A vacina Penta com DTP é administrada aos:
A.
B.
C.
D.
E.

2, 4, 6 15 meses e 4 anos.
4 anos apenas.
2, 4, 6 meses apenas.
15 meses e 4 anos apenas.
15 meses apenas.

39 – O método Sylvester é utilizado para:
A.
B.
C.
D.
E.

Reanimação cardíaca.
Hemodiálise.
Suporte respiratório.
Primeiros socorros em queimaduras.
Retirar vítima acidentada de um veículo.

40 – No Código de Ética de Enfermagem, Da Seção II, Das
Relações com os Trabalhadores de Enfermagem, Saúde e
Outros Direitos, afirma-se que é uma proibição do profissional
de enfermagem:
A. Promover a eutanásia ou participar em prática
destinada a antecipar a morte do cliente.
B. Administrar medicamentos sem conhecer a ação da
droga e sem certificar-se da possibilidade de riscos.
C. Colaborar, direta ou indiretamente com outros
profissionais de saúde, no descumprimento da
legislação referente aos transplantes de órgãos,
tecidos, esterilização humana, fecundação artificial e
manipulação genética.
D. Prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico,
exceto nos casos previstos na legislação vigente e em
situação de emergência.
E. Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso com
qualquer forma de violência.
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