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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia com atenção a tira de “Hagar, o Horrível”, 
criada pelo cartunista Dik Browne, para 
responder às questões 1 e 2 a seguir. 

1) Considere o sentido da tira e a Gramática 
Normativa da Língua Portuguesa, assinale a 
alternativa incorreta. 

a) A ameaça feita no primeiro quadrinho é 
estruturada linguisticamente com a utilização 
de uma Oração Coordenada Alternativa, assim 
como a resposta dada a essa ameaça. 

b) É possível deduzir o gênero da personagem 
que enuncia a fala no segundo quadrinho, 
principalmente, pela Oração Subordinada 
Adverbial Temporal utilizada por Hagar no 
terceiro quadrinho. 

c) O humor da tira é construído por meio do 
equívoco de Hagar que diz “homem da casa”, 
ao invés de dizer “homem do castelo”. 

d) A tira não compactua com a visão patriarcal de 
que as mulheres não podem se impor 
socialmente.

2) De acordo com a tira e com a Gramática 
Normativa da Língua Portuguesa, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta. 

I. A partícula “se” no primeiro quadrinho é um 
pronome reflexivo. 

II. A expressão “o horrível” no primeiro 
quadrinho tem função sintática de aposto. 

III. Os verbos, no terceiro quadrinho, estão 
conjugados, predominantemente, no 
presente do indicativo. 

IV. A expressão “rapazes”, no terceiro 
quadrinho, desempenha a função de sujeito 
do verbo “Ir”, conjugado na primeira pessoa 
do plural. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 

Leia com atenção trecho do texto “O que é 
algoritmo?” de Ana Paula Pereira (TecMundo) 
para responder às questões 3, 4 e 5 a seguir. 

(adaptado) 

Nos dias atuais e com a evolução galopante da 
tecnologia, dificilmente encontramos pessoas que 
nunca tenham utilizado um computador. Os propósitos 
podem variar bastante, seja para edição de textos, 
jogos ou atividades mais complexas. Já é difícil de 
imaginar nossas vidas sem o uso dessa ferramenta. 

Nessa atividade tão comum ao nosso cotidiano, 
você algum dia deve ter parado para pensar como os 
programas funcionam. Você deve ter feito a si mesmo 
esta pergunta: como é que o computador faz todas as 
tarefas exatamente da forma que você pede? A 
resposta é mais simples do que parece: ele segue as 
instruções que você passa. 

Mas, para que ele consiga entender o que você 
fala, ele precisa de uma linguagem mais específica. 
Para fazer essa interpretação entre homem e máquina, 
foram desenvolvidas as linguagens de programação. 
Para que essa interação seja possível, eles são 
fundamentais: os algoritmos. 

Um algoritmo nada mais é do que uma receita 
que mostra passo a passo os procedimentos 
necessários para a resolução de uma tarefa, como a 
receita de um bolo. Ele não responde à pergunta “o que 
fazer?”, mas sim “como fazer”. Em termos mais 
técnicos, um algoritmo é uma sequência lógica, finita e 
definida de instruções que devem ser seguidas para 
resolver um problema ou executar uma tarefa. 
Embora você não perceba, utiliza algoritmos de forma 
intuitiva e automática diariamente quando executa 
tarefas comuns. Como estas atividades são simples e 
dispensam ficar pensando nas instruções necessárias 
para fazê-las, o algoritmo presente nelas acaba 
passando despercebido. 

3) De acordo com o texto e com a Gramática 
Normativa da Língua Portuguesa, assinale a 
alternativa incorreta. 

a) A oração destacada no trecho “Embora você 
não perceba, utiliza algoritmos de forma 
intuitiva e automática diariamente” é 
classificada sintaticamente como uma Oração 
Coordenada Adversativa. 

b) A oração destacada no trecho “ele consiga 
entender o que você fala” é classificada 
sintaticamente como Oração Subordinada 
Adjetiva Restritiva. 

c) O termo destacado no trecho “utiliza algoritmos 
de forma intuitiva” é classificado 
sintaticamente como Adjunto Adverbial de 
modo. 

d) O termo destacado no trecho “Os propósitos 
podem variar bastante” é classificado 
sintaticamente como Adjunto Adverbial de 
intensidade. 
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4) Considerando o texto, os elementos de coesão 
referencial e a Gramática Normativa da Língua 
Portuguesa, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

(  ) No trecho “Nessa atividade tão comum ao 
nosso cotidiano”, o termo destacado “nessa” é 
a contração da preposição “em” e do pronome 
demonstrativo “essa”, que funciona como um 
recurso anafórico por fazer referência a algo já 
mencionado no texto. 

(  ) No trecho “Você deve ter feito a si mesmo esta 
pergunta”, o termo destacado “esta” funciona 
como elemento catafórico de coesão, já que se 
refere a uma expressão enunciada 
posteriormente a ele no texto. 

(  ) No trecho “que devem ser seguidas para 
resolver um problema ou executar uma tarefa.”, 
a palavra “que” é um pronome relativo que 
retoma anaforicamente a expressão 
“sequência lógica”. 

(  ) No trecho “Para realizar essa interação, eles 
são fundamentais: os algoritmos.”, o termo 
destacado “eles” é um pronome pessoal que 
possui no texto função anafórica, já que tem 
função de retomar um referente mencionado. 

(  ) No trecho “nas instruções necessárias para 
fazê-las” o termo destacado “las” é um 
pronome pessoal que possui função catafórica, 
já que se refere a um termo utilizado depois 
dele no texto. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V, F, V. 
b) F, V, V, V, F. 
c) F, V, F, V, V. 
d) V, V, F, F, F.

5) De acordo com o texto e a Gramática Normativa 
da Língua Portuguesa, assinale a alternativa 
correta. 

a) Segundo o texto, graças ao desenvolvimento 
tecnológico, o uso do computador está 
amplamente difundido na sociedade e atende a 
atividades de diferentes graus de 
complexidade, o que torna plausível a vida sem 
esse recurso tecnológico. 

b) A expressão “nada mais”, no trecho “algoritmo 
nada mais é do que uma receita”, é uma forma 
pejorativa de caracterizar os algoritmos dada 
sua vasta utilização na sociedade 
contemporânea. 

c) Para explicar o conceito de “algoritmo”, a 
autora utiliza como estratégia didática uma 
linguagem figurada antes de fazer uma 
definição mais técnica. 

d) De acordo com o texto, algumas atividades 
cotidianas, por serem tão fáceis e 
automatizadas, dispensam o uso, mesmo 
inconsciente, dos algoritmos para serem 
realizadas. 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ACRE 

6) Em relação à história e formação do território 
do estado do Acre, dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
(  ) O Acre foi anexado ao Brasil em 1903, por meio 

do Tratado de Petrópolis. 
(  ) O território do Acre foi elevado à categoria de 

estado no ano de 1962. 
(  ) O Acre foi o último estado criado no território 

brasileiro, em 1988. 
(  ) No período colonial, o Acre pertencia à Bolívia 

e à Colômbia. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, F, V 
b) V, V, F, F 
c) F, V, V, F 
d) F, F, F, V

7) “De 1877 até 1911, houve um aumento 
considerável na produção da borracha que, 
devido às primitivas técnicas de extração 
empregada, estava associado ao aumento do 
emprego de mão-de-obra. A borracha chegou a 
representar 25% da exportação do Brasil”. 

(Portal São Francisco, 2019) 

Quanto ao produto do extrativismo vegetal que 
se relaciona ao texto, assinale a alternativa 
correta. 
a) Pau-brasil 
b) Carvão vegetal 
c) Látex 
d) Pinhão 

8) No que diz respeito à economia do estado do 
Acre, assinale a alternativa correta. 
a) O Produto Interno Bruto (PIB) do Acre está 

entre os dez maiores do Brasil 
b) O Índice De Desenvolvimento Humano (IDH) 

do Acre é o menor entre os estados brasileiros 
c) O setor de maior participação na economia do 

estado é o secundário (indústrias) 
d) O Acre é um dos maiores produtores de 

borracha do país 

9) No que se refere aos aspectos populacionais do 
estado do Acre, conforme o Censo Demográfico 
de 2010, assinale a alternativa incorreta. 
a) A população do estado ultrapassa os dois 

milhões de habitantes 
b) A população urbana do estado é superior à 

população rural 
c) A cidade mais populosa do estado é Rio Branco 
d) A cidade menos populosa do estado é Santa 

Rosa do Perus 

10) A respeito de um domínio morfoclimático 
localizado no estado do Acre, assinale a 
alternativa correta. 
a) Amazônico 
b) Cerrados 
c) Mata Atlântica 
d) Mares de morros
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11) Com relação a Política Nacional de Segurança 

do Paciente, a equipe de Enfermagem vem 
realizando os “cinco certos” para 
administração de medicamentos. Em 2016 foi 
introduzido mais “dois certos”. Quanto as duas 
novas prerrogativas, assinale a alternativa 
correta. 

________

a) Medicamento certo e via de administração 
certa 

b) Via de administração certa e razão 
c) Documentação certa e dose certa 
d) Documentação certa e razão

12) A Hanseníase é uma doença crônica infecto 
contagiante. Sobre seu agente etiológico, 
assinale a alternativa correta. 
a) Bacilo de Kock 
b) Mycobacterium Leprae 
c) Trypanossoma cruzy 
d) Clostridium

13) Volume sistólico é a quantidade de sangue 
ejetada pelo batimento cardíaco. O volume 
sistólico médio em repouso é de 
aproximadamente . Assinale a 
alternativa que preencha corretamente a 
lacuna. 
a) 100 ml 
b) 150 ml 
c) 70 ml 
d) 20 ml

14) Na fase pós operatória imediata o foco inclui a 
manutenção da(s) _____ do paciente, a 
avaliação dos efeitos dos agentes _____, a 
avaliação do paciente para a(s) _____ e 
fornecer conforto e alívio da(s) _____. 

Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) vias aéreas/ anestésicos/ complicações / dor 
b) vias aéreas/ orgânicos/ dor / complicações 
c) pressão / anestésicos/ manutenção / dor 
d) pressão / volêmicos / anotações  / dor 

15) O processo de Enfermagem pode ser dividido 
em cinco etapas. Quanto as cinco etapas 
respectivamente, assinale a alternativa correta. 
a) Histórico / Diagnóstico / Planejamento / 

Implementação / Evolução 
b) Histórico/ Anotação / Planejamento/ 

Implementação / Evolução 
c) Diagnóstico / Histórico / Anamnese / Evolução 

/ Implementação  
d) Implementação / Evolução / Planejamento / 

Histórico / Exame físico 

16) No Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, no artigo 108 que trata das 
penalidades, a multa faz parte deste artigo. 
Sobre o valor da multa que pode ser aplicada 
ao profissional, descrita neste artigo, assinale 
a alternativa correta. 
a) de 20 a 50 vezes o valor da anuidade da 

categoria do infrator em vigência no ato do 
pagamento 

b) de 10 a 100 vezes o valor da anuidade da 
categoria do infrator em vigência no ato do 
pagamento 

c) de 100 a 200 vezes o valor da anuidade da 
categoria do infrator em vigência no ato do 
pagamento 

d) de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da 
categoria do infrator em vigência no ato do 
pagamento 

17) O rastreamento da diabetes gestacional é 
realizado entre a _____ e _____ semanas de 
gravidez. (BRASIL, 2018)

Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) 20 / 24 semanas 
b) 22 / 30 semanas 
c) 24 / 28 semanas 
d) 22 / 26 semanas 

18) No rastreamento de diabetes há um valor ideal 
para glicemia capilar em jejum. A esse respeito, 
assinale a alternativa correta. 
a) < 80 mg/dl 
b) < 100 mg/dl 
c) < 200 mg/dl 
d) < 150 mg/dl 

19) “Admite-se como pressão arterial ideal, aquela 
em que o indivíduo apresenta o menor risco 
cardiovascular, PA sistólica _____ mmHg e PA 
diastólica _____ mmHg (BRASIL, 2013) 

Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) 110/70 mmHg 
b) 100/60 mmHg 
c) 120/80 mmHg 
d) 130/80 mmHg 

20) O termo cirúrgico ooforectomia está 
relacionado com certa estrutura. Sobre esta, 
assinale a alternativa correta. 
a) vesícula 
b) baço 
c) apêndice 
d) ovário 
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21) O SUS foi instituído pela Constituição Federal 
de _____. Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) 1986 
b) 1990 
c) 1988 
d) 1987

22) A vacina contra a Influenza deve ser aplicada 
preferencialmente por uma via de 
administração. Sobre esta via, assinale a 
alternativa correta. 
a) Intramuscular 
b) Subcutânea 
c) Intradérmica 
d) Endovenosa

23) Para que haja a manutenção das propriedades 
dos imunobiológicos, os refrigeradores devem 
estar em uma temperatura ideal. Sobre qual 
temperatura deve estar o termostato para 
conservação ideal dos imunobiológicos, 
assinale a alternativa correta. 
a) +2ºC 
b) –5ºC 
c) +6ºC 
d) +5ºC

24) “Hemorragia é definida como uma perda _____ 
de _____. (DE CIRURGIÕES, Colégio Americano. Comitê 
de Trauma. ATLS: Suporte Avançado de Vida no Trauma, 
Manual do curso para alunos. 9º edição, 2012) 

Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) Constante / pressão  
b) Aguda / sangue 
c) Elevada/ líquido  
d) Variável / consciência  

25) Baseado nas categorias de cirurgias, há aquela 
que precisa ser realizada em primeiro lugar. A 
este respeito, assinale a alternativa correta. 
a) Necessária  
b) Eletiva 
c) Urgente 
d) Emergencial 

26) A Escala de Glasglow vai avaliar a resposta 
ocular, verbal e motora de um paciente vítima 
do trauma. Conforme as respostas obtidas, 
serão designados valores numéricos. A 
respeito do valor mínimo representado na 
escala, assinale a alternativa correta. 
a) 3 
b) 1 
c) 2 
d) 0 

27) Em um paciente politraumatizado, que 
necessita de uma reposição líquida, há uma 
solução de primeira escolha, nesse caso. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Soro glicosado 5% 
b) Soro fisiológico 0,9% 
c) Ringer lactato 
d) Soro glicofisiológico 

28) No procedimento de sondagem uretral existem 
algumas contra indicações. Analise as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa correta. 
I. Sangramento no meato uretral. 
II. Disúria. 
III. Sangue na região escrotal. 
IV. Oligúria. 
a) Apenas a afirmativa II está correta 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
c) As afirmativas I, II e IV estão corretas 
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 

29) Os pacientes internados e, especialmente os 
pacientes em ventilação mecânica, são um 
grupo de maior risco para pneumonia. Esse 
risco deve-se essencialmente a alguns fatores. 
Sobre este assunto, analise as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa correta. 
I. diminuição das defesas do paciente. 
II. risco elevado de ter as vias aéreas 

inoculadas com grande quantidade de 
material contaminado. 

III. presença de microrganismos pouco 
agressivos e resistentes aos 
antimicrobianos no ambiente. 

IV. presença de microrganismos nas 
superfícies próximas, materiais e 
colonizando o próprio paciente. 

a) Apenas a afirmativa II está correta 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
c) As afirmativas I, II e IV  estão corretas 
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 

30) Rinite é a inflamação e/ou disfunção da mucosa 
de revestimento nasal, e é caracterizada por 
alguns sintomas. Quanto aos sintomas da rinite, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) obstrução nasal 
b) rinorréia anterior e posterior 
c) tosse 
d) prurido nasal 

31) Embora exista uma considerável variação 
individual, o volume sanguíneo de um adulto 
normal corresponde a porcentagem 
aproximada do seu peso corporal ideal. A esse 
respeito, assinale a alternativa correta. 
a) 5% 
b) 11% 
c) 7% 
d) 8% 

32) Dentre as ações de educação em saúde voltadas 
para a promoção da saúde, o Gerente de 
Enfermagem poderá planejar atividades divididas 
em eixos de ações específicas. Sobre as ações 
específicas de promoção da saúde no âmbito do 
SUS, assinale a alternativa incorreta. 
a) Ações em prol da cobertura vacinal 
b) Redução da morbimortalidade em decorrência 

do uso abusivo de álcool e outras drogas 
c) Redução da morbimortalidade por acidentes de 

trânsito 
d) Prevenção da violência e estímulo à cultura de 

paz 
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33) Para cuidar da criança, educar e promover sua 
saúde e, seu desenvolvimento integral é 
importante a parceria entre os pais, a comunidade 
e os profissionais de saúde, de assistência social 
e de educação. Sobre os direitos das crianças, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) receber gratuitamente as vacinas indicadas no 

calendário básico de vacinação 
b) receber suplemento alimentar nos primeiros 

seis meses de vida, independente do seu 
quadro de saúde 

c) ser acompanhada em seu crescimento e 
desenvolvimento 

d) ser acompanhada pelos pais durante a 
internação em hospitais 

34) A expressão “processo dinâmico e contínuo, 
expresso pelo aumento do tamanho corporal”, 
refere-se a um indicador de saúde da criança. 
Assinale a alternativa correta que denomina 
este indicador. 
a) Crescimento 
b) Desenvolvimento 
c) Acompanhamento 
d) Percentil

35) A humanização é vista não como programa, 
mas como política pública que atravessa/ 
transversaliza as diferentes ações e instâncias 
gestoras do SUS. A respeito dos objetivos da 
humanização no SUS, assinale a alternativa 
correta. 
a) Orientar as práticas de atenção e gestão do SUS 

a partir da experiência concreta do trabalhador e 
usuário, construindo um sentido positivo de 
humanização destinado a trabalhadores que 
atuam apenas na recepção dos pacientes 

b) Construir trocas solidárias e comprometidas 
com a dupla tarefa de produção de saúde e 
produção de sujeitos 

c) Oferecer um eixo articulador das práticas em 
saúde, destacando o aspecto subjetivo nelas 
presentes não necessariamente incluindo a 
gestão, pois esta não está diariamente 
envolvida nas ações  

d) Contagiar, por atitudes e ações humanizadoras, 
a rede do SUS através de ações destinadas, 
especificamente a trabalhadores da saúde e 
usuários que participam das reuniões do 
Conselho Municipal de Saúde

36) Um dos fatores mais importantes na ação 
educativa em saúde é o envolvimento de várias 
pessoas para a solução de diversos 
problemas. Sobre a educação em saúde, 
assinale a alternativa correta. 
a) O que motiva a participação, o ponto de partida, 

é a discussão coletiva dos problemas 
b) O mapa do território pouco influencia no 

diagnóstico dos problemas na comunidade 
c) Não é preciso de pessoas com experiência em 

diversas áreas do conhecimento para atuar em 
espaços de produção de saúde 

d) Não é preciso sensibilizar pessoas para mudar 
as práticas em saúde 

37) O acolhimento como postura e prática nas 
ações de atenção e gestão nas unidades de 
saúde, a partir da análise dos processos de 
trabalho, favorece a construção de relação de 
confiança e compromisso entre as equipes e 
os serviços. Em relação ao acolhimento nos 
serviços de saúde, analise as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa correta. 
I. O acolhimento, como ato ou efeito de acolher, 

expressa uma ação de aproximação, um “estar 
com” e “perto de”, ou seja, uma atitude de inclusão. 

II. Implica o compromisso individual em 
detrimento do coletivo. 

III. Refere-se ao compromisso com o 
reconhecimento do outro não considerando,  
as suas diferenças. 

IV. Contribuem para a dignificação da vida e do 
viver e, assim, para a construção de nossa 
própria humanidade. 

a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I e IV  estão corretas 
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 

38) O envelhecimento, antes considerado um 
fenômeno, hoje, faz parte da realidade da 
maioria das sociedades. Sobre o processo de 
envelhecimento, assinale a alternativa correta. 
a) O envelhecimento populacional é uma resposta 

à mudança de alguns indicadores de saúde, 
especialmente o aumento da fecundidade e da 
mortalidade e a queda da esperança de vida 

b) Certas alterações decorrentes do processo de 
senescência (envelhecimento normal) ficam 
impossíveis de ter seus efeitos minimizados 
pela assimilação de um estilo de vida mais ativo 

c) O maior desafio na atenção à pessoa idosa é 
conseguir contribuir para que, apesar das 
progressivas limitações que possam ocorrer, elas 
possam redescobrir possibilidades de viver sua 
própria vida com a máxima qualidade possível 

d) O envelhecimento pode ser compreendido 
como um processo patológico, de diminuição 
progressiva da reserva funcional dos indivíduos 
o que sempre causa inúmeros problemas, 
independente da idade do idoso 

39) De acordo com a Lei 8080/1990 estão incluídas 
no campo de atuação do Sistema Único de 
Saúde (SUS) suas execuções específicas. 
Sobre isto, assinale a alternativa incorreta. 
a) regular benefícios sociais 
b) vigilância epidemiológica 
c) saúde do trabalhador 
d) saneamento básico 

40) A AIDS é a doença causada pela infecção do 
Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). Esse 
vírus ataca o sistema imunológico que é o 
responsável por defender o organismo de 
doenças. Quanto às formas de transmissão do 
vírus HIV, assinale a alternativa incorreta. 
a) relações sexuais desprotegidas 
b) compartilhamento de seringas contaminadas 
c) transmissão da mãe para filho durante a gravidez 
d) compartilhamento de roupas e utensílios
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