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Leia o texto abaixo para responder as questões de Nº 

01 à 02. 

 

SOLIDÃO MATA TANTO QUANTO CIGARRO 

 

 
Não dá para viver sozinho. Faz tão mal à saúde 

quanto ser obeso ou fumar quase um maço de 

cigarro diariamente. Solidão é mortal, segundo a 

ciência. 

Pesquisadores da Universidade Brigham Young, nos 

Estados Unidos, avaliaram dados sobre estilo de 

vida e saúde de mais de três milhões de pessoas, 

todas com menos de 65 anos. E descobriram que 

viver isolado do mundo, sem contato com 

ninguém, aumenta em até 32% o risco de morrer 

prematuramente. É tão perigoso quanto fumar 15 

cigarros por dia ou ser alcoólatra ou obeso. 

É que manter contato com outras pessoas diminui o 

nível de cortisol, hormônio ligado ao estresse, no 

organismo. E menos estresse significa riscos menores 

de doenças cardíacas e derrame. 

“Precisamos começar a levar mais a sério nossos 

relacionamentos sociais. Os efeitos deles são 

comparados à obesidade, algo que consideramos 

muito sério à saúde”, explica Julianne Holt-Lunstand, 

uma das autoras da pesquisa. 

Pois é, leve a sério seus amigos – você deve muito a 

eles (e eles a você). Aproveite a deixa e marque 

logo aquele café. 

 

QUESTÃO 01 

De acordo com o texto, a solidão: 

a) Piora se a pessoa é fumante. 

b) Se agrava a partir dos 65 anos. 

c) Piora se você é obeso. 

d) Faz mal à saúde. 

 

QUESTÃO 02 

Segundo o texto as relações sociais: 

a) Aumentam os níveis de estresse. 

b) Pode levar à obesidade. 

c) São importantes para a saúde física e mental. 

d) Aumenta a solidão. 

QUESTÃO 03 

Classifique as orações abaixo e responda: 

A-Artigo Definido. 

B-Artigo Indefinido 

(  )I-Ela viu um arco-íris. 

(  )II-A educação é a saída para a exclusão social. 

(  )III-O artigo foi publicado. 

a) B-, A-, A. 

b) A-, B-, A. 

c) A-, A-, A. 

d) A-, B-, B. 

 

QUESTÃO 04 

Analise as palavras abaixo e coloque V para 

Verdadeiro e F para Falso: 

(  ) I-Pedreiro – Substantivo Abstrato / Homem – 

Substantivo Próprio; 

(  )II-Solidão – Substantivo Abstrato / Saúde – 

Substantivo  Concreto. 

(  )III-Morte – Substantivo Abstrato / Amizade – 

Substantivo Derivado. 

a) I- F ;  II-V;  III - F. 

b) I- V;II - F; III - V. 

c) I- F;II – F; III - V. 

d) I- V; II-V;III – V. 

 

QUESTÃO 05 

Analise a oração abaixo e classifique de acordo 

com a sintaxe de construção correspondente: 

“Na mesa, papeis e mais papeis”. 

a) Pleonasmo. 

b) Hipérbato. 

c) Elipse. 

d) Anacoluto. 

 

QUESTÃO 06 

Analise as informações abaixo e classifique de 

acordo com o Adjetivo correspondente: 

(  )I-Ela está tão triste quanto eu.  

(  )II-O texto é muito bom. 

(  )III-O cachorro é mais carinhoso do que o gato. 

(  )IV-Ela está tristíssima. 

A) Adjetivo com Grau Absoluto Analítico. 

B) Adjetivo com Grau Superlativo Absoluto 

Sintético. 

C) Adjetivo com Grau Comparativo de 

Superioridade. 

D) Adjetivo com Grau Comparativo de 

Igualdade. 

a) I-A; II-B; III-C; IV-D. 

b) I-D; II-A; III-C; IV-B. 

c) I-D; II-C; III-A; IV-B. 

d) I-C; II-B, III-D; IV-A. 

 

QUESTÃO 07 

Analise as informações abaixo e acordo com a 

Concordância Verbal e responda: 

I-Houveram muitos candidatos no concurso de 

ontem. 

II Faz dez anos que estou sozinha. 

III-Após a aula haverá debate. 

IV-Haviam meses que não conversávamos. 

a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 08 

Analise as frases abaixo e complete com o 

adverbio correspondente: 

(   ) I-Possivelmente ele não chegará a tempo. 

(   )II-Os amigos estão cada vez mais longe. 
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(   ) III-Pacientemente, ela explicou novamente a 

lição. 

(   ) IV-Realmente foi feito um bom texto. 

(   ) V-Primeiramente, vamos ao teatro. 

A-Advérbio de afirmação. 

B-Advérbio de dúvida. 

C-Advérbio de modo. 

D-Advérbio de ordem. 

E-Advérbio de lugar. 

a) I-B; II-C-; III-E-; IV-A; V-D. 

b) I-B; II-E; III-C; -IV-A;  V-D. 

c) I-B-;II-C-; III-D; IV-A; V-E. 

d) I-A; II-B; III-C; IV –D; V-E. 

 

QUESTÃO 09 

Assinale a alternativa em que o Verbo morrer esteja 

na segunda pessoa do plural do Pretérito Imperfeito 

do modo Indicativo. 

a) Morrestes. 

b) Morrêreis. 

c) Morríeis. 

d) Morreríeis. 

 

QUESTÃO 10 

Assinale a alternativa em que a frase esteja com os 

sinais de pontuação corretos. 

a) A fusão, portanto, é apenas o clímax de um 

processo de grave decadência ético-ideológica.  

b) A fusão portanto, é apenas o clímax de um 

processo de grave decadência ético-ideológica.  

c) A fusão, portanto: é apenas o clímax de um 

processo, de grave decadência, ético-

ideológica.  

d) A fusão, portanto, é apenas o clímax: de um 

processo de grave, decadência ético-ideológica.  

 

QUESTÃO 11 

José deu ao seu amigo Fernando 45 das 60 figurinhas 

da Copa do Mundo. Quantos, por cento das 

figurinhas, José deu a ele? E com quantos por cento 

restou para José? 

a) José deu 65% das figurinhas que tinha e ficou com 

35%. 

b) José deu 70% das figurinhas que tinha e ficou com 

30%. 

c) José deu 75% das figurinhas que tinha e ficou com 

25%. 

d) José deu 80% das figurinhas que tinha e ficou com 

20%. 

 

QUESTÃO 12 

Se um terreno tem 16 metros de largura por 48 metros 

de comprimento. Logo a área desse terreno é de 

______m². 

a) 576. 

b) 648. 

c) 768. 

d) 868. 

 

QUESTÃO 13 

Analise as informações abaixo e coloque V para 

Verdadeiro e F para Falso: 

(  )I- Um número é divisível por 9 se a soma dos 

seus algarismos é um número divisível por 9. 

(  )II- O número 45 é divisível por 7 pois é 

terminado em 5. 

(  )III- O número 7000 é divisível por 8, pois termina 

em 000. 

a) V-, F-, F. 

b) V-, F-, V. 

c) V-, V-, F. 

d) V-, V-, V. 

 

QUESTÃO 14 

21600 minutos equivale a ___ dias. 

a) 7. 

b) 10. 

c) 15. 

d) 18. 
 

QUESTÃO 15 

Se em 8 vagões de trem comportam 700 pessoas, 

precisaremos de ____ vagões para transportarem 

2800 pessoas. 

a) 12. 

b) 16. 

c) 28. 

d) 32. 

 

QUESTÃO 16 

Fernanda tem 1,70 m de altura e o afilhado dela 

tem 85 cm de altura. A razão entre as alturas 

deles é de: 

a) 1. 

b) 2. 

c) 3. 

d) 4. 

 

QUESTÃO 17 

Ao converter 9,9 metros em centímetros, teremos 

________ cm. 

a) 90. 

b) 99. 

c) 990. 

d) 999. 

 

QUESTÃO 18 

O dobro do triplo da metade do triplo da metade 

de 380 é: 

a) 570. 

b) 855. 

c) 1710. 

d) 1955. 

 

QUESTÃO 19 

Sabemos que o perímetro de um terreno 

retangular é de 120 m, a largura é de 22 metros a 

menos que o comprimento. Logo, a área do 

terreno será de: 

a) 41m². 

b) 164 m². 
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c) 389 m². 

d) 779 m². 

 

QUESTÃO 20 

Ao transformarmos 2.200 gramas para quilogramas, 

teremos, ___ Kg. 

a) 2. 

b) 2,2. 

c) 22. 

d) 22,200. 

 

QUESTÃO 21 

Analise as informações abaixo com relação à Ética e 

responda: 

I-A ética profissional é um conjunto de atitudes e 

valores positivos aplicados no ambiente de trabalho.  

II-A ética no ambiente de trabalho não é de 

fundamental importância para o bom 

funcionamento das atividades da empresa e das 

relações de trabalho entre os funcionários.  

III-A ética está diretamente conectada aos princípios 

que disciplinam, orientam ou mesmo distorcem o 

comportamento humano. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 22 

Em caso de desmaio é correto fazer,EXCETO: 

a) deite-a no chão, elevando as pernas em relação 

ao resto do corpo para facilitar a circulação de 

sangue para o cérebro. 

b) afrouxe as roupas da vítima e ventile o ambiente. 

c)  ao recuperar a consciência ofereça um pouco 

de água com açúcar. 

d) sacudi-la e passar álcool nas narinas. 

 

QUESTÃO 23 

Analise as informações abaixo referentes às Relações 

Humanas no Trabalho: 

I-Dê atenção com quem fala com você. Evite 

interromper a palavra; espere sua vez. 

II-Sempre que precisar resolver algum problema faça 

sem procurar seu chefe imediato.  

III-Ter consciência das dificuldades e conflitos em 

grupos sociais. 

IV-Cuidar para não ferir o outro com reações 

agressivas – controlar emoções é fundamental. 

a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 24 

Na última semana do mês de Abril, professores, foram 

massacrados, por agentes de segurança, porque, 

reivindicavam contra o que foi chamado de “Pacote 

de Maldades” do governo do PSDB, que pretende 

mudar as regras da Previdência de vários setores do 

serviço público do Estado ______________. 

a) de São Paulo. 

b) do Paraná. 

c) de Santa Catarina. 

d) de Minas Gerais. 

 

QUESTÃO 25 

As informações abaixo correspondem aos 

_____________________. 

I-Respeitar e cumprir a legislação (leis) do país; 

II-Respeitar os direitos dos outros cidadãos, sejam 

eles brasileiros ou estrangeiros; 

III-Tratar com respeito e solidariedade todos os 

cidadãos, principalmente os idosos, as crianças e 

as pessoas com deficiências físicas; 

IV-Proteger e educar, da melhor forma possível, 

os filhos e outras pessoas que dependem de nós; 

V-Colaborar para a preservação do patrimônio 

histórico-cultural do Brasil; 

VI-Ter atitudes que ajudem na preservação do 

meio ambiente e dos recursos naturais. 

a) Direitos do empregador. 

b) Direitos dos cidadãos. 

c) Direitos humanos. 

d) Deveres dos cidadãos. 

 

QUESTÃO 26 

A Palavra Carapicuíba, tem em seu significado 

todas as denominações abaixo, exceto: 

a) Pau Podre 

b) Cascudo 

c) Intérpreto 

d) Escamoso 

 

QUESTÃO 27 

Carapicuíba foi uma das 11 aldeias fundadas por: 

a) Padre José Bonifácio 

b) Padre Tomé de Souza 

c) Irmão Vicente Rodrigues 

d) Padre José de Anchieta 

 

QUESTÃO 28 

Carapicuíba passou a se tornar cidade, devido a 

emancipação de: 

a) São Paulo 

b) Barueri 

c) Osasco 

d) Embu das Artes 

 

QUESTÃO 29 

Carapicuíba faz parte da microrregião de : 

a) Jandira 

b) Osasco 

c) Santana de Parnaíba 

d) Cotia 

 

QUESTÃO 30 

O desenvolvimento da Cidade de Carapicuíba, 

iniciou-se a partir: 

a) Da vinda dos Jesuítas 

b) Da emancipação 

c) Da chegada da linha férrea 
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d) Da urbanização rodoviária 

 

QUESTÃO 31 

A Sonda Nasogástrica é um tubo de polivinil que 

quando prescrito, deve ser tecnicamente introduzido 

desde as narinas até o estômago. Sua finalidade está 

associada à maneira como ficará instalada no 

paciente. Na descrição da técnica, deve-se realizar 

a medição antes do procedimento, como essa 

medição deve ser? 

a) medir o comprimento da sonda: da boca, ao 

lóbulo da orelha e para baixo até a ponta do 

apêndice xifóide.  

b) medir o comprimento da sonda: da asa do nariz 

até abaixo e até a ponta do apêndice xifóide.  

c) medir o comprimento da sonda: do nariz, ao 

lóbulo da orelha D e para baixo até a região ilíaca E.  

d) medir o comprimento da sonda: da asa do nariz, 

ao lóbulo da orelha e para baixo até a ponta do 

apêndice xifóide.  

 

QUESTÃO 32 

O acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento, do nascimento até os 5 anos de 

idade, é de fundamental importância para a 

promoção à saúde da criança e prevenção de 

agravos, identificando situações de risco e buscando 

atuar de forma precoce nas intercorrências. Esse 

acompanhamento é definido como: 

a) consulta pediátrica 

b) acompanhamento da criança 

c) puericultura 

d) pré-consulta 

 

QUESTÃO 33 

DENGUE:A prevenção é a única arma contra a 

doença. A melhor forma de se evitar a dengue é 

combater os focos de acúmulo de água, locais 

propícios para a criação do mosquito transmissor da 

doença. Para isso, é importante não acumular água 

em latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de 

refrigerantes, pneus velhos, vasinhos de plantas, jarros 

de flores, garrafas, caixas d´água, tambores, latões, 

cisternas, sacos plásticos e lixeiras, entre outros. Estão 

entre os sintomas da dengue hemorrágica, EXCETO: 

a) Dores abdominais fortes e contínuas. 

b) Pele pálida, fria e úmida. 

c) Febre alta com início súbito. 

d) Perda de consciência. 

 

QUESTÃO 34 

O climatério é definido pela Organização Mundial da 

Saúde como: 

a) uma fase fisiológica da vida e não um processo 

patológico, que compreende a transição entre o 

período não reprodutivo e o reprodutivo da vida da 

mulher. 

b) uma fase fisiológica da vida, um processo 

patológico, que compreende a transição entre o 

período não reprodutivo e o reprodutivo da vida da 

mulher. 

c) uma parte biológica da vida, é um processo 

patológico, que compreende a transição entre o 

período reprodutivo e o não reprodutivo da vida 

da adolescente. 

d) uma fase biológica da vida e não um processo 

patológico, que compreende a transição entre o 

período reprodutivo e o não reprodutivo da vida 

da mulher. 

 

QUESTÃO 35 

A prescrição médica foi de 500ml de SG5% 500ml 

para ser administrado em 8 horas. Com essa 

prescrição qual o número de gotas por minuto? 

a) Em 8 horas deverá correr aproximadamente 20 

gotas por minutos. 

b) Em 8 horas deverá correr aproximadamente 21 

gotas por minutos. 

c) Em 8 horas deverá correr aproximadamente 22 

gotas por minutos. 

d) Em 8 horas deverá correr aproximadamente 40 

gotas por minutos. 

 

QUESTÃO 36 

Diferente da maioria das medicações, no 

solvente da penicilina cristalina, deve-se 

considerar o volume do soluto, que no frasco-

ampola de 5.000.000 UI equivale a 2 ml e no 

frasco de 10.000.000 UI equivale a 4 ml. Quando 

coloca-se 8ml de Água Destilada em 1 Frasco-

Ampola de 5.000.000 UI, obtém se como 

resultado uma solução contendo 10ml. Quando 

coloca-se 6 ml de Água Destilada em 1 Frasco-

Ampola de 10.000.000 UI, obtém se como 

resultado uma solução contendo 10ml. No caso 

em que 10.000.000 UI estão para 16 ml AD + 4 ml 

de cristais (20 ml), logo 10.000.000 UI estão para: 

a) 1ml. 

b) 20 ml. 

c) 10ml. 

d) 5ml. 

 

QUESTÃO 37 

Assinale a afirmação correta em relação ao 

câncer de mama: 

a) O câncer de mama é uma neoplasia 

incomum entre as mulheres. 

b) A doença é causada pela multiplicação 

anormal das células da mama, que formam um 

tumor maligno. 

c) Nódulos palpáveis na axila e no pescoço, são 

raros nessa patologia. 

d) Para o controle do câncer de mama, é 

recomendado que as mulheres entre 50 e 69 

anos realizem mamografia a cada três anos, caso 

apresentem alterações. 

 

QUESTÃO 38 

A Lei Federal nº 8.080/90 afirma, em suas 

disposições gerais que: 

a) A saúde é um direito constitucional do 

trabalhador, devendo o Estado fornecer as 
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condições imprescindíveis ao seu íntegro exercício. 

b) O dever do Estado exclui o das pessoas, da 

família, das empresas e da sociedade 

c) A saúde tem como fatores determinantes e 

condicionantes, entre outros, a alimentação, a 

moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 

trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer 

e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de 

saúde da população não direcionam e nem 

anunciam a organização social e econômica do 

País. 

d) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na 

formulação e execução de políticas econômicas e 

sociais que visem à redução de riscos de doenças e 

de outros agravos e no estabelecimento de 

condições que assegurem acesso universal e 

igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação. 

 

QUESTÃO 39 

Segundo a lei Nº 8.142/90 especificamente no Art. 2° 

Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão 

alocados como investimentos previstos no 

a) Plano Quinquenal do Ministério da Saúde; 

b) Plano Trienal do Ministério da Saúde; 

c) Plano Duenal do Ministério da Saúde; 

d) Plano Bienal do Ministério da Saúde; 

 

QUESTÃO 40 

Assinale a alternativa incorreta em conformidade 

com o Código de Ética de Enfermagem: 

a) Art. 5º – Exercer a profissão com justiça, 

compromisso, equidade, resolutividade, 

dignidade, competência, responsabilidade, 

honestidade e lealdade. 

b) Art. 12 – Assegurar à pessoa, família e coletividade 

assistência de enfermagem livre de danos 

decorrentes de imperícia, negligência ou 

imprudência. 

c) Art. 19 – Respeitar o pudor, a privacidade e a 

intimidade do ser humano, em todo seu ciclo vital, 

exceção nas situações de morte e pós-morte. 

d) Art. 25 – Registrar no prontuário do paciente as 

informações inerentes e indispensáveis ao 

processo de cuidar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




