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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Sempre achei que o meu dono subestimava as minhas 

capacidades. Bem gostaria nesse momento de poder falar para 

lhe dizer que até francês aprendi no tempo dos jogos de cartas. 

E que bem podiam baixar a voz ao mínimo entendível que eu 

ouvia sem esforço, bastando ajustar o tamanho das orelhas. Mas 

se tão pouco valor me atribuía, então também não merecia o 

meu esforço de lhe fazer compreender o contrário, morresse 

com a sua ideia. Uma desforra para tanto desprezo seria contar 

toda a sua estória, um dia. Soube então que o faria, apesar de 

mudo e analfabeto. Usando poderes desconhecidos, dos que se 

ocultam no pó branco da pemba ou nos riscos traçados nos ares 

das encruzilhadas pelos espíritos inquietos. Fosse de que 

maneira fosse, tive a certeza de o meu relato chegaria a alguém, 

colocado em impreciso ponto do tempo e do espaço, o qual 

seria capaz de gravar tudo tal qual testemunhei. (PEPETELA, 

A Gloriosa Família.1999, p. 394) 

 

01- Acerca do narrador do texto acima, assinale a alternativa 

correta: 

 

A. Está em primeira pessoa e representa a subversão da 

narrativa oficial na qual pretende apresentar a visão do 

excluído. 

B. Está em primeira pessoa, porém colocado à margem 

da narração, fazendo parte da narrativa oficial. 

C. Está em primeira pessoa, mas não oferece um 

questionamento ao discurso do poder representado 

pelo personagem do seu senhor. 

D. Está em primeira pessoa e oferece uma contrapartida 

sob o viés confirmativo de que a escravização se deu 

apenas dentre aqueles que não poderiam ouvir nem 

falar. 

E. Está em primeira pessoa, mas revela uma narrativa 

paralela, contaminando o ponto de vista do leitor, que 

fica sem saber a visão do senhor sobre as habilidades 

afirmadas pelo escravo. 

 

02- Qual expressão retirada do texto revela a consciência da 

relação de servidão que havia entre o escravo e seu amo? 

 

A. “o meu dono subestimava as minhas capacidades” 

B. “gostaria nesse momento de poder falar” 

C. “podiam baixar a voz ao mínimo entendível” 

D. “Usando poderes desconhecidos 

E. “pó branco da pemba” 

 

03- Qual a função da linguagem predominante no texto? 

 

A. Referencial 

B. Apelativa 

C. Poética 

D. Expressiva 

E. Fática  

 

 

 

 

 

04- “Mas se tão pouco valor me atribuía, então também não 

merecia o meu esforço de lhe fazer compreender o contrário” 

O trecho destacado estabelece com os termos seguintes uma 

relação de: 

 

A. Comparação  

B. Oposição  

C. Explicação  

D. Condição  

E. Causa  

 

05- “tive a certeza de o meu relato chegaria a alguém, 

colocado em impreciso ponto do tempo e do espaço, o qual 

seria capaz de gravar tudo tal qual testemunhei.” 

 

No trecho em destaque, o termo “colocado”, concorda no 

singular com: 

 

A. Meu relato 

B. Alguém 

C. Impreciso 

D. Ponto do tempo 

E. Tudo 

 

06- Assinale a alternativa em que uma norma de colocação do 

pronome oblíquo foi ignorada: 

 

A. “Ronaldo se transferiria para a Inter de Milão, depois 

para o Milan, para o Barcelona e o Real Madri. 

B. “Admito que não me expressei de maneira adequada 

em meu depoimento como testemunha.” 

C. “’Meu filho me perguntou: por que atacam-te tanto na 

Argentina?’ revelou Messi" 

D.  “E em se tratando de câmeras frontais, o novo celular 

da Samsung também está em primeiro lugar, superando 

o Asus Zenfone 6” 

E. “Nunca a vi tão feliz” 

 

094 paisagem com remédios 

 

Na Baixada do Glicério um prédio inacabado 

foi conquistado por sofás velhos, encerados puídos, 

cachorros e pessoas vira-latas. Muito perto, 

o entreposto do Inamps bafeja uma fumaça de remédios 

vencidos. Filas e filas de receitas médicas 

encardidas, empunhadas as orações. Gosmentos de 

vergonha das suas sujeiras, os engenheiros cobrem 

o Tamanduateí com placas de concreto. Deixarão 

correr uma autoestrada moderníssima por cima. Os 

meninos vão rachar a cabeça nessas pistas lisinhas. 

Quem viver verá na TV. 

 
(São Paulo - Brasil - 1993) 
(Fernando Bonassi. Passaporte. São Paulo: Cosac & Naify, 2001. p. 94.) 

 

07- “um prédio inacabado foi conquistado por sofás velhos, 

encerados puídos, cachorros e pessoas vira-latas” 

Acerca do trecho acima, assinale a alternativa correta: 

 

A. Após o termo ‘pessoas’ deveria haver uma vírgula para 

isolá-lo de ‘vira-latas’, que caracteriza ‘cachorros’ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2019 

  

SUPERIOR – 03 – ENFERMEIRO(A) – PSF; 04 – ENFERMEIRO(A) – PLANTONISTA.  
Página 2 

B. O termo ‘vira-latas’ está corretamente posicionado no 

texto, já que caracteriza o substantivo ‘pessoas’. 

C. Semanticamente é correto afirmar que ‘conquistado’ 

está empregada no sentido denotativo. 

D. ‘velhos’, ‘encerados’ e ‘puídos’ caracterizam ‘sofás’. 

E. ‘prédio’ caracteriza ‘inacabado’. 

 

08- Que palavras definem corretamente o espaço que ambienta 

o conto? 

 

A. Deterioração e criminalidade 

B. Colorido e velhice  

C. Desvalorização e reconstrução  

D. Dureza e vivacidade 

E. Pobreza e degradação  

 

09- Sobre a linguagem do texto: 

 

A. Requer retoques devido à escassa adjetivação. 

B. Tem frases longas e precisas. 

C. É concisa e privilegia o instante. 

D. É repleta de imagens confusas e truncadas. 

E. É lenta e prolixa. 

 

10- “Gosmentos de vergonha das suas sujeiras, os engenheiros 

cobrem o Tamanduateí com placas de concreto.” 

 

No trecho acima, ‘gosmentos de vergonha das suas sujeiras’ 

relaciona-se com os termos ‘cachorros e pessoas vira-latas’ e 

‘engenheiros’ pelo uso do recurso: 

 

A. Do humor 

B. Do drama 

C. Da paródia 

D. Da ambiguidade 

E. Da intertextualidade 

 

11- “Deixarão correr uma autoestrada moderníssima por cima. 

Os meninos vão rachar a cabeça nessas pistas lisinhas. 

Quem viver verá na TV.” 

 

No trecho acima, o narrador pretendeu abordar sobretudo o 

tema: 

 

A. Da construção civil 

B. Da modernização do tráfego 

C. Da velocidade urbana 

D. Da banalização da morte 

E. Da exposição televisiva 

 

12- Assim como em ‘autoestrada’, não se emprega mais o hífen 

em: 

 

A. Autohipnose 

B. Autorretrato 

C. Microônibus 

D. Interracial  

E. Contraataque  

 

 

 

 

XCV 

Os que se dedicaram às ciências foram ou empíricos ou 

racionalistas. Os empíricos, à maneira das formigas, acumulam 

e usam as provisões (os sentidos); os racionalistas, à maneira 

das aranhas, de si mesmos extraem o que lhes serve para a teia 

(a experiência).  A abelha representa a posição intermediária: 

recolhe a matéria-prima das flores do jardim e do campo e com 

seus próprios recursos a transforma e digere. Não é diferente o 

labor da verdadeira filosofia, que se não serve unicamente das 

forças da mente, nem tampouco se limita ao material fornecido 

pela história natural ou pelas artes mecânicas, conservado intato 

na memória. Mas ele deve ser modificado e elaborado pelo 

intelecto. Por isso muito se deve esperar da aliança estreita e 

sólida (ainda não levada a cabo) entre essas duas faculdades, a 

experimental e a racional.  

 
(BACON, Francis. Novum organum. São Paulo: Abril Cultural, 1973. P.69. 

Coleção Os Pensadores) 

 

13- Sobre o texto, é correto afirmar que: 

 

A. Filosofar é antes de tudo experimentar. 

B. Filosofar é uma atividade inerente a todos os seres 

vivos, por isso o autor decidiu explicar o fenômeno 

utilizando insetos como exemplos. 

C. A filosofia só é verdadeira quando prescindimos da 

experiência e consideramos só a mente. 

D. Para filosofar é importante que se considere os sentidos 

e a experiência, mas que os equilibre e vá além deles. 

E. Filosofando o homem iguala-se aos animais e encontra 

sua verdadeira essência e só a partir daí passará a ser 

racional. 

 

14- “Mas ele deve ser modificado e elaborado pelo intelecto.” 

O termo sublinhado refere-se a:  

 

A. “forças da mente” 

B. “material fornecido pela história natural” 

C. “o labor da verdadeira filosofia” 

D. “intato” 

E. “intelecto” 

 

15- Em qual das alternativas abaixo ocorreu o fenômeno da 

crase pela mesma razão que em “Os empíricos, à maneira das 

formigas, acumulam e usam as provisões” 

 

A. “Mercado reage mal à derrota de Macri na Argentina” 

B. “Kane faz gol à Pelé pelo Tottenham e bate Juventus 

em amistoso. 

C. “Senai mostra que as profissões ligadas à tecnologia 

estarão entre as mais promissoras.” 

D. “Open Arms apresentou um pedido de 

asilo à Embaixada da Espanha em Malta para 31 

menores refugiados.” 

E. “Panda gigante dá à luz gêmeos em zoológico na 

Bélgica.” 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – Apresenta perímetro cefálico muito pequeno: 

 

A. Raquitismo 

B. Hipotiroidismo 

C. Síndrome de Down 

D. Síndrome de Trissomia do 18. 

E. Deficiência do hormônio do crescimento. 

 

17 – A Prescrição Médica deve conter, EXCETO: 

 

A. Nome completo do paciente 

B. Nome do medicamento 

C. Posologia 

D. Via de administração 

E. Nome do médico, CPF, CRM e carimbo do médico 

 

18 – São objetivos do processo de enfermagem, EXCETO: 

 

A. Contribui para orientar o pensamento crítico, 

fornecendo julgamento clínico e o cuidado de 

enfermagem.  

B. Satisfazer as necessidades do cliente, na sua dimensão 

pormenorizada.  

C. Aperfeiçoamento profissional (aquisição de 

conhecimento).  

D. Aumentar a satisfação do profissional, com a 

visibilidade do tratamento de enfermagem.  

E. Qualifica a assistência. 

 

19 – A alimentação infantil deve ser avaliada em relação a sua 

adequação qualitativa e quantitativa, sendo preconizado o 

aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Logo, sobre este 

é INCORRETO afirmar: 

 

A. Após os 6 meses são introduzidas inicialmente as 

papas de frutas e depois as salgadas, podendo ser 

introduzido antes, geralmente aos 4 meses, caso não 

haja aleitamento exclusivo e dependendo do controle 

de tronco da criança. 

B. O leite deixa de ser a refeição principal e passa a ser 

apenas um complemento, não devendo substituí-la. 

C. Com 1 ano espera-se que a criança aceite a 

alimentação na mesma consistência da família, sem 

precisar amassar. 

D. A alimentação deve ser balanceada com frutas, carnes, 

legumes e verduras. 

E. Evitar o consumo de açúcar refinado até 1 ano, 

preferencialmente. 

 

20 –  Das correlações com frequência respiratória é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Locais de observação: costal superior (no homem); 

costal inferior (na mulher); abdominal ou 

diafragmática (na criança). 

B. Observar a amplitude: superficial, profunda e normal 

C. Alterações: taquipneia, bradipneia, dispnéia, entre 

outros. 

 

D. Ritmo: regular (ortopneia) e irregular: (apneia, 

Cheyne-Stokes, Kusmauul, Biot, dispneia). 

E. Ruidos: roncos ou estertores, sibilos, dor (intensidade, 

local ). 

 

21 – São vacinas administradas aos 2 meses de idade, 

EXCETO: 

 

A. Pentavalente 

B. VIP 

C. Rotavírus 

D. MeningoC 

E. Pneumocócica conjugada  

 

22 – No diagnóstico da febre reumática, é um critério menor: 

 

A. Coreia 

B. Artralgia 

C. Artrite 

D. Eritema marginatum 

E. Cardite 

 

23 – Demência Degenerativa mais comum: 

 

A. Doença de Alzheimer 

B. Demência Frontotemporal 

C. Demência com Corpos de Lewy 

D. Hidrocefalia de pressão normal 

E. Doença de Huntington 

 

24 – Uma cefaléia que piora ao deitar pode ser indício, 

principalmente, de que condição clínica? 

 

A. Diabetes mellitus 

B. Diabetes insipidus 

C. Hipertensão intracraniana 

D. Aneurisma 

E. Apneia do sono 

 

25 – Indica a observação INCORRETA quanto a incidência e 

prevalência: 

 

A. A imigração aumenta a prevalência e incidência. 

B. A cura da doença reduz a prevalência. 

C. A morte aumenta a prevalência e a incidência. 

D. O doente que se mudou reduz a prevalência do local 

de onde sai e aumenta o de onde chega. 

E. A prevalência implica em acontecer e permanecer 

existindo num momento considerado. 

 

26 – O denominador utilizado para o cálculo do coeficiente de 

mortalidade neonatal é número de: 

 

A. Nascidos vivos 

B. Total de crianças mortas 

C. Natimortos 

D. Nascidos vivos + natimortos 

E. Crianças mortas até 1 ano de idade 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Eritema_marginatum
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eritema_marginatum
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27 – Indica-se preventivamente que a mamografia de rastreio 

deve ser realizada: 

 

A. De 2 em 2 anos, após os 50 anos e até 69 anos de 

idade. 

B. Anualmente, após os 50 anos e até 69 anos de idade. 

C. De 2 em 2 anos, a qualquer idade. 

D. Anualmente, a qualquer idade. 

E. De 2 em 2 anos, a partir dos 45 anos de idade. 

 

28 – Quanto à assistência ao recém-nascido com boa vitalidade 

ao nascer é INCORRETO afirmar: 

 

A. Deve ser realizada independente do aspecto do líquido 

amniótico. 

B. Manter junto à mãe. 

C. Visa manter as vias aéreas pérvias. 

D. Avaliar vitalidade: frequência cardíaca, tônus 

muscular e respiração. 

E. Manter normotermia (36,5 a 37,5ºC): temperatura 

ambiente entre 16 e 18ºC, receber em campos 

aquecidos, secar o corpo e segmento cefálico e deixar 

o RN em contato pele-a-pele. 

 

29 – O rastreio de hipoglicemia em recém-nascidos pré-termo e 

PIG se dá com Dextro com: 

 

A. 1, 3, 6, 12, 24 horas de vida. 

B. 1, 6, 12, 18 horas de vida. 

C. 6, 12, 24 horas de vida. 

D. 1, 12, 24, 48, 72 horas de vida. 

E. 3, 6, 12, 24, 48, 72 horas de vida. 

30 – Quanto à Resolução COFEN 543/2017, Art. 3º, na 

distribuição percentual do total de profissionais de 

enfermagem, No Sistema de classificação de pacientes (SCP) 

tem-se como proporções mínimas para cuidado intensivo:  

 

A. 33% são enfermeiros (mínimo de seis) e os demais 

auxiliares e/ou técnicos de enfermagem; 

B. 36% são enfermeiros e os demais técnicos e/ou 

auxiliares de enfermagem; 

C. 42% são enfermeiros e os demais técnicos de 

enfermagem; 

D. 52% são enfermeiros e os demais técnicos de 

enfermagem. 

E. 64% são enfermeiros e os demais técnicos de 

enfermagem. 

 

31 – Para assistir pacientes de saúde mental, deve-se considerar 

a distribuição percentual do total de profissionais de 

enfermagem, no CAPS II (Adulto e CAPS Álcool e Drogas) 

deve-se ter as seguintes proporções mínimas: 

 

A. 20% de enfermeiros e os demais técnicos e/ou 

auxiliares de enfermagem; 

B. 30% de enfermeiros e os demais técnicos e/ou 

auxiliares de enfermagem; 

C. 40% de enfermeiros e os demais técnicos e/ou 

auxiliares de enfermagem; 

D. 50% de enfermeiros e os demais técnicos e/ou 

auxiliares de enfermagem; 

E. 70% de enfermeiros e os demais técnicos e/ou 

auxiliares de enfermagem. 

 

32 – Da Taxa de absenteismo previsto, indique o percentual de 

acréscimo para cobertura de folga, tendo 2 folgas semanais em 

7 dias da semana: 

 

A. 140% 

B. 40% 

C. 50% 

D. 28,5% 

E. 14% 

 

33 – Para a maioria dos exames laboratoriais, para crianças de 

até 5 anos, no geral, recomenda-se jejum de: 

 

A. 1 a 2 horas. 

B. 1 a 4 horas. 

C. 3 a 4 horas. 

D. 4 a 6 horas. 

E. 6 a 8 horas. 

 

34 – Para a primeira consulta de enfermagem para o paciente 

hipertenso, preconiza-se verificar no exame físico, 

principalmente, EXCETO: 

 

A. Dados antropométricos 

B. PA sentado e deitado 

C. Rubor facial 

D. Alterações de visão 

E. MMSS e MMII (edema, pulso poplíteo e lesões) 

 

35 – Entre as ações que são desempenhadas pela CCIH/SCIH 

destacam-se as descritas abaixo, das quais é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Realização da vigilância sanitária para detecção de 

casos de infecção hospitalar, seguindo critérios de 

diagnósticos previamente estabelecidos, a fim de 

entender sua ocorrência e planejar ações de melhoria 

em conjunto com a direção hospitalar e equipe 

assistencial. 

B. Elaboração de diretrizes para a prevenção das 

infecções relacionadas à assistência à saúde, que 

devem ser incorporadas nas normas e rotinas de 

atendimento ao paciente e serviços de apoio, com o 

objetivo de diminuir os riscos de ocorrência de uma 

infecção relacionada à assistência à saúde. 

C. Elaboração de orientações para prescrição adequada de 

antibióticos e implantação de ações que contribuam 

para o controle de seu uso, evitando que os mesmos 

sejam prescritos de maneira indevida. 

D. Estabelecimento de recomendações quanto às medidas 

de precaução e isolamento para pacientes com doenças 

transmissíveis ou portadores de bactérias resistentes a 

antibióticos, a fim de reduzir o risco de transmissão 

desses agentes entre pacientes ou profissionais de 

saúde. 
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E. Oferecer apoio técnico à administração hospitalar para 

a aquisição correta de  materiais e equipamentos e para 

o planejamento adequado da área física dos 

estabelecimentos de saúde. 

 

36 – Estão entre as principais características da Atenção 

Primária, EXCETO: 

 

A. Uso de meios aceitáveis e a um custo possível para a 

Comunidade e País. 

B. Papel de alicerce do sistema de saúde, sendo o 

primeiro nível de contato de indivíduos, famílias e 

comunidades. 

C. Enfoque nos problemas mais comuns da comunidade, 

com serviços de promoção, prevenção, cura e 

reabilitação. 

D. Coordenada e integra a atenção de saúde nos diversos 

níveis de saúde. 

E. Contrarreferência: encaminha paciente para outros 

níveis de saúde (secundário e terciário) conforme a 

necessidade do indivíduo. 

 

37 – É uma cirurgia considerada limpa: 

 

A. Exérese de lipoma 

B. Colecistectomia 

C. Gastrectomia 

D. Colectomia 

E. Trauma abdominal recente 

 

38 – São indicações de uma via aérea definitiva, EXCETO: 

 

A. Fraturas maxilofaciais graves, com ou sem 

possibilidade de intubação orotraqueal. 

B. Risco de obsturação hematoma cervical, lesão de 

traquéia ou laringe. 

C. Estridor 

D. Risco de aspiração: sangramento e vômitos. 

E. Inconsciência: glagsow ≤ 8 

 

39 – As diretrizes para elaboração do Histórico de Enfermagem 

são, EXCETO: 

 

A. Usar prontuário para dados de identificação, motivo, 

condições de chegada e atendimento, entre outros, a 

fim de não se repetir a investigação. 

B. É privativo do enfermeiro, devendo ser realizado 

sempre na admissão. 

C. É centrado nas alterações e condições de risco. 

D. É assinado e leva o número do COREN. 

E. Deve vir com a guia instrucional e faz parte do 

prontuário. 

 

40 – No derrame pleural, caracteriza um transudato, EXCETO: 

 

A. Insuficiência cardíaca 

B. Cirrose hepática 

C. Diálise peritoneal 

D. Pneumonia bacteriana 

E. Mixedema 

 


