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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS

01- Em qual das alternativas a seguir, a unidade ‘inh’ pode ser
compreendida não só como formadora de palavra apenas no
sentido de ‘pequeno’:
A. Longuinho – fé
B. Pulinhos – afetividade
C. Amiguinho – desprezo
D. Pulinhos – barganha
E. Amiguinho – afetividade
OMS divulga relatório sobre mortes no trânsito e sugere
redução de velocidade em áreas urbanas
Os acidentes de trânsito matam cada vez mais pessoas em todo
o planeta, com 1,35 milhão de óbitos por ano, alerta
a Organização Mundial da Saúde (OMS), preocupada com a
falta de medidas de segurança nos países mais pobres.
Em seu relatório mundial sobre segurança nas estradas, a OMS
afirma ainda que os acidentes de trânsito são atualmente a
principal causa de morte entre crianças e jovens com idades
entre 5 e 29 anos.
"Estas mortes representam um preço inaceitável para a
mobilidade", afirmou o diretor geral da OMS, dr. Tedros
Adhanom Ghebreyesus, em um comunicado.
"Não há desculpa para a passividade. Este relatório é um apelo
aos governos e seus sócios para que adotem medidas muito
mais importantes", completou.
A OMS destaca, no entanto, que "as taxas de mortalidade em
relação ao tamanho da população mundial estabilizaram nos
últimos anos", o que sugere que "os esforços em segurança de
trânsito em alguns países de renda média e alta mitigaram a
situação".
Analistas atribuem os resultados positivos em grande parte a
legislações mais severas relacionadas aos principais riscos no
trânsito, como a velocidade, o consumo de álcool, a direção
perigosa e a ausência de cintos de segurança, capacetes de
motociclistas ou cadeirinhas para crianças.
A OMS também ressalta a importância de infraestruturas mais
seguras, como pistas reservadas para ciclistas e motociclistas,
assim como de reforçar as condições de segurança dos veículos,
como o controle eletrônico da estabilidade e dos freios.
O risco de morte nas estradas continua sendo três vezes maior
nos países pobres em comparação às nações mais ricas, com as
taxas mais elevadas de mortalidade na África (26,6 para cada

100.000 habitantes) e as menores na Europa (9,3 para cada
100.000 habitantes).
Brasil e redução de velocidade
O relatório faz importantes atribuições ao Brasil, como a
redução de mortes no trânsito após a instauração de leis mais
rígidas contra a união de álcool e direção (Lei Seca) e o início
da obrigatoriedade de freios ABS em todas as motos do
mercado a partir de 2019.
Por outro lado, coloca o país na pior classificação referente ao
limite de velocidade em áreas urbanas. A Organização sugere
que todas as cidades do mundo adotem velocidades máximas de
50 km/h nas áreas urbanas e 30 km/h em áreas residenciais e/ou
com grande circulação de pessoas.
(France
Presse
e
G1
07/12/2018
11h10 in:
https://g1.globo.com/carros/noticia/2018/12/07/oms-divulgarelatorio-sobre-mortes-no-transito-e-sugere-reducao-develocidade-em-areas-urbanas.ghtml)
02- Assinale a alternativa correta quanto ao texto apresentado:
A. Prioriza a informação, ocupando-se de divulgar um
fato novo, porém expressando uma opinião,
privilegiando o comentário sobre esse fato.
B. Informar um acontecimento recente, dirigindo-se a um
público de nicho específico, com linguagem jargão
desse grupo.
C. No primeiro parágrafo do texto, apresenta-se um
resumo conciso, no qual as perguntas básicas do
gênero notícia são respondidas.
D. O texto é uma notícia, apoiou-se na opinião de
especialistas na área e empregou-se verbos dicendi a
fim de priorizar apenas o discurso indireto livre.
E. Apesar de importantes, a opinião de uma especialista
restringiu as informações, ao não apresentar um outro
ponto de vista sobre o fato noticiado, o que
comprometeu a veracidade do texto.
03- Assinale a alternativa em que houve correspondência entre
a questão e o fato relatado no texto:
A. O quê – relatório sobre mortes no trânsito
B. Quem – apenas o diretor geral da OMS
C. Quando – dia mundial da saúde
D. Onde – Brasil
E. Por que – pressão dos governos e seus sócios
04- "Estas mortes representam um preço inaceitável para a
mobilidade"
Segundo a mensagem contida no trecho:
A. A mobilidade é algo bastante custoso.
B. A mobilidade tornou-se insustentável e causa mortes.
C. A mobilidade só é possível se houver redução das
mortes.
D. As mortes não devem ser vistas como consequência
natural da mobilidade.
E. As mortes implicam gastos que, a longo prazo,
inviabilizarão a mobilidade.
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05- No que concerne ao Brasil no relatório da OMS, o país:
A. Recebe atribuições como a de reduzir o número de
mortes no trânsito, quando da adoção de leis mais
rígidas.
B. Está isento de cobranças, pois a partir de 2019,
quando a obrigatoriedade de freios ABS em carros e
motos for implantada, poderá haver algum estudo
definitivo.
C. Tomou medidas acertadas de segurança, como a Lei
Seca, porém ainda tem altas velocidades limite em
áreas urbanas.
D. Aplicou leis mais rígidas sobre a união de álcool e
direção, mas na mesma medida, facilitou o controle
da velocidade dos carros nas cidades e áreas de
grande concentração, mantendo seus dados iguais.
E. Ficou na pior classificação quanto à velocidade limite
nas áreas urbanas, devido à concessão da Lei Seca,
que compensa o impedimento da ingestão de álcool
com a permissividade

08- Leia as frases abaixo e depois assinale a sequência que
completa as lacunas corretamente:
I“Ora cabe humor, ora cabe ________ para
representar de alguma forma os momentos
emblemáticos do novo filme Dumbo.”
II“O autodeclarado presidente teve seus direitos
políticos ________ .
III“ Preso que tentava fugir vestido de agente
penitenciário é pego no __________ e vai pro
isolamento.”
IV“o cãozinho estava deitado na caminha dele,
pupila __________, babando, mal conseguia
ficar em pé.”
A.
B.
C.
D.
E.

Descrição – caçados – flagra – dilatada.
Descrição – caçados – fraga- dilatada.
Descrição – cassados – fragra – delatada.
Discrição – cassados – flagra – delatada.
Discrição – cassados – flagra – dilatada.

06- ‘Não há desculpa para a passividade. Este relatório é um
apelo aos governos e seus sócios para que adotem medidas
muito mais importantes’, completou.
A OMS destaca, no entanto, que ‘as taxas de mortalidade em
relação ao tamanho da população mundial estabilizaram nos
últimos anos’, o que sugere que ‘os esforços em segurança de
trânsito em alguns países de renda média e alta mitigaram a
situação’.”
Assinale a alternativa correta sobre o trecho:
A. A palavra ‘não’ no início do trecho nega a ideia de que
os governos podem adotar medidas passíveis de erros
no controle das mortes no trânsito.
B. A expressão ‘no entanto’, introduz uma afirmação que
de certa forma se opõe à dada anteriormente, porém
sem negá-la, já que as mortes apenas se estabilizaram.
C. No trecho, ‘renda média e alta’ o autor tenta mostrar
que apenas os países onde há dinheiro suficiente para
que a população exija medidas de segurança no
trânsito podem alterar os dados da OMS.
D. O emprego de ‘alguns’ tem a função de explicar ao
leitor que os resultados obtidos são da
responsabilidade dos países que não adotaram medidas
de segurança no trânsito.
E. Em ‘sugere que’, o autor dá sua visão do que pode ser
feito nos países de renda média e alta para que
diminuam as mortes no trânsito.
07- ‘os esforços em segurança de trânsito em alguns países de
renda média e alta mitigaram a situação’
A palavra destacada foi empregada no sentido de:
A.
B.
C.
D.
E.

Abrandar
Emplacar
Prejudicar
Financiar
Humanizar

09- Assinale a análise correta:
A. ‘que isto é ódio’ tem valor de complemento de
‘penso’.
B. ‘ódio’ no segundo quadrinho é uma oração
subordinada objetiva direta.
C. ‘quando’ introduz um complemento formado por uma
oração com função de adjetivo.
D. ‘eu aviso’ é oração subordinada adverbial temporal.
E. ‘agora’ é oração subordinada adverbial temporal.
10- Em qual das alternativas há uma palavra acentuada pela
mesma regra que ‘ódio’?
A. Túneis
B. Bíceps
C. Mágoa
D. Ninguém
E. Baús
11- Em qual dos trechos a seguir ocorreu crase e não foi
empregado o acento grave?
A. “Visitar a igreja do Santo Sepulcro sem coordenar
com autoridades palestinas é quebrar a tradição
diplomática internacional.” (O Globo)
B. “Nova regra do INSS restringe empréstimos a novos
beneficiários.” (A Folha Vitória)
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C. “O
setor
industrial
da
China
voltou
inesperadamente a crescer em março pela primeira
vez em quatro meses.” (G1)
D. “Comediante leva 1º turno das eleições da Ucrânia e
vai a segundo turno. (Estado de Minas)
E. “O ator Hugo Bonemer sofreu uma tentativa de
assalto na última quinta (28), as vésperas de sua
estreia no Show dos Famosos” (O Dia)a)

B. Você já pensou na semelhança que há, entre os
cientistas e os pescadores? (O Que é Científico?)
C. “Com maestria, ele discute a crescente virtualização do
corpo e suas relações.” (Pierre Levy)
D. “Algumas coisas não mudam na vida do ator Cauã
Reymond. Aos 38 anos, o carioca gente boa
mantém o foco e a determinação do início da carreira.”
(O Globo)
E. “Foi por um triz, mas a festa no Maracanã foi rubronegra.”
15- Leia o trecho e depois assinale a sequência correta:

(http://marcojacobsen.zip.net/ 04/11/2019)
12- A charge faz referência a um adesivo bastante usado em
carros de família. Porém há uma mudança significativa no
desenho. A que ela se refere?
A. Às famílias que perdem o pai para o crime organizado.
B. Às brigas que as crianças geralmente têm dentro do
carro em viagens longas.
C. Às mortes de homens pelas consequências da
combinação bebida e direção.
D. À difusão de modismos, como o adesivo em questão,
que é usado sem cuidado pela maioria das famílias.
E. Às mulheres que não permitem que seus maridos
dirijam enquanto bebem.
13- Apesar de não empregar linguagem verbal, o texto busca
passar uma mensagem. Como o autor conseguiu isso?
A. Por meio da quebra da expectativa sobre os desenhos
que comumente são usados nos carros.
B. Pela comparação com anúncios e propagandas sobre o
tema abordado.
C. Pela ausência de semelhanças entre o desenho original
e o que o substitui.
D. Por meio da memória afetiva daqueles que viveram
situação semelhante e mudarão de atitude.
E. Por meio da expectativa de que o leitor tenha
conhecimento de mundo suficiente para entender o que
o autor pretendia.

“Colégios e universidades fazem parceria para aulas optativas
no Ensino Médio. Com metodologia parecida ___________ da
graduação, disciplinas extras funcionam como um primeiro
contato com o ensino superior e atrai os alunos.
Esse tipo de tarefa já ___________parte de vestibulares
modernos, como o do INSPER. A dificuldade hoje é
que ___________ um leque de opções maior, e isso implica ter
mais dúvidas. Na mídia ___________ havendo bombardeios
diários de que daqui ___________ 20 anos nenhum curso de
graduação que ___________ hoje vai continuar existindo, o que
cria um clima de ansiedade nos alunos.” (Estadão,
01/04/2019)
A.
B.
C.
D.
E.

À – faz – há – está – a – existe
A – faz – há – estão – à – existe
À – fazem – há – estão – à – existem
A – fazem – há – estão – a – existem
À – faz – a – está – a – existem

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16 – A Clamydia trachomatis (sorotipos D-K) causa
principalmente:
A.
B.
C.
D.
E.

Cancróide
Herpes Genital
Uretrite inespecífica
Balanite
Vaginite

17 – A dT (Dupla tipo adulto) após as doses recomendadas:
A.
B.
C.
D.
E.

Não deve ter mais dose reforço.
Deve ter dose de reforço apenas em casos de surto.
Deve ter reforço apenas em casos de baixa imunidade.
Deve ter reforço a cada 10 anos.
Deve ter apenas um reforço após 20 anos.

14- Em qual dos trechos a seguir a vírgula foi empregada em
desacordo com a norma culta da língua:
A. “O melhor do mundo é o Cristiano e esse ano vai ser de
novo, porque ele vai ganhar a Champions. Porque ele é
vitorioso. Ganhador. Um homem, uma máquina, uma
besta enjaulada com ódio!” (Bol)
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18 – A vacina tríplice viral - SCR (Sarampo, Caxumba e
Rubéola) deve ser administrada em:
A. Mulheres de 12 a 35
comprovação de vacinação
39 anos.
B. Mulheres de 12 a 39
comprovação de vacinação
45 anos.
C. Mulheres de 12 a 45
comprovação de vacinação
35 anos.
D. Mulheres de 12 a 39
comprovação de vacinação
49 anos.
E. Mulheres de 12 a 49
comprovação de vacinação
39 anos.

Estão CORRETOS:
A.
B.
C.
D.
E.

anos que não tiverem
anterior e em homens até
anos que não tiverem
anterior e em homens até

I, II, III apenas
I, III e IV apenas
II, III, IV apenas
I, IV e V apenas
I, II, III, IV e V

22 – A Vacina tríplice viral deve ser aplicada pela via:
anos que não tiverem
anterior e em homens até
anos que não tiverem
anterior e em homens até
anos que não tiverem
anterior e em homens até

A.
B.
C.
D.
E.

23 – O Gaze associada a cobertura com filme transparente
semipermeável deve ser trocado após:

19 – Os cuidados mais importantes com a cadeia de frio para
vacinas são, EXCETO:
A. O uso de refrigeradores ou frigobar adequados para
armazenamento de vacinas.
B. A presença de termômetros digitais de fácil
visualização em todos os refrigeradores e caixas
térmicas.
C. A elaboração de um plano de contingência para o caso
de problemas com o equipamento ou queda de energia.
D. A adequada conservação das caixas térmicas utilizadas
para transporte de vacinas, que devem estar em
perfeito estado, sem rachaduras e com a correta
vedação.
E. O uso de bobinas de gelo que estejam dentro do prazo
de validade e não apresentem vazamento.

Enteral
Intradérmica
Subcutânea
Intramuscular
Endovenosa

A.
B.
C.
D.
E.

48 horas, ou antes, se sujo ou solto.
2 dias, ou antes, se sujo ou solto.
7 dias, ou antes, se sujo ou solto.
15 dias, ou antes, se sujo ou solto.
Diariamente após o banho.

24 – “A principal característica é aparecer e sumir com rapidez.
Decorre do aumento da pressão diferencial e, por isso, é
observado na insuficiência aórtica, nas fístulas arteriovenosas,
no hipertireoidismo e nas anemias graves”.
Esta é a definição de pulso:
A.
B.
C.
D.
E.

20 – Considera-se síndrome clínica da sífilis congênita tardia
quando a mesma surge:

Parvus
Biesferiens
Martelo d’água
Alternante
Irregular da fibrilação atrial

25 – É uma das causas de pressão convergente:
A.
B.
C.
D.
E.

Após o 2º ano de vida.
Após 3 meses de vida.
Após o 1º ano de vida.
Após o 15 meses de vida.
Após o 6 meses de vida.

A.
B.
C.
D.
E.

Gravidez
Hipotireoidismo
Fistula arteriovenosa
Insuficiência aórtica
Persistência do canal arterial

21 – O princípio do SUS da equidade afirma que:
I.
II.
III.
IV.

V.

Regiões com condições piores de saúde requerem mais
investimentos do que aquelas mais estruturados.
Todos devem ter acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis de assistência.
Pessoas mais carentes merecem ser tratadas com
prioridade no SUS.
Usuário de saúde com situações clínicas mais graves
devem ser atendidos mais rapidamente que aqueles
com situações clínicas mais leves.
Deve haver um conjunto articulado e contínuo das
ações e serviços preventivos e curativos, individuais e
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis
de complexidade do sistema.

26 – São vias de administração medicamento do tipo
transmucosa, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Nasal
Ocular
Vaginal
Auricular
Cutânea

27 - São características do NOAS-SUS:
I.

Racionalidade sistêmica – Normatização da
implantação do SUS quanto à assistência. Ênfase na
regionalização instrumentalização da Programação
Pactuada e Integrada (PPI).
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II.

III.
IV.

Modo de financiamento – instituição do per capita de
alocação microrregional. Mecanismo de financiamento
diferenciado para o custeio de alta complexidade.
Papel dos gestores – Predomínio da gestão federal.
Busca unificação do sistema.
Processo de negociação – Negociação e formulação
nos fóruns do Conselho Nacional de Saúde e
Comissão Intergestores Tripartite.

Apnas a I e II
Apenas a III e IV
Apenas a I, II, IV
Apenas a III e IV
Apenas I e IV

28 – Vitamina responsável por catalisar a síntese dos fatores de
coagulação do sangue no fígado. Produz a forma ativa de
precursores, principalmente a protombina, que combina com
cálcio para ajudar a produzir o efeito coagulante. É necessária
para manter a saúde dos ossos.
A.
B.
C.
D.
E.

Vitamina C
Vitamina A
Vitamina K
Vitamina D
Vitamina E

29 – De acordo com a RDC nº. 50 (ANVISA, 2004), na
prestação de serviço de apoio técnico da unidade de Central de
Materiais Esterilizados (CME) as Áreas de lavagem e
descontaminação têm as seguintes atividades, EXCETO:
A. Receber, conferir e anotar a quantidade e espécie do
material recebido.
B. Preparar, empacotar ou acondicionar os materiais e
roupas a serem esterilizados.
C. Desinfetar e separar os materiais.
D. Verificar o estado de conservação do material.
E. Proceder a limpeza do material.
30 – A insulina tem a finalidade principal:
A.
B.
C.
D.
E.

Oral ou intravenosa
Oral ou intramuscular
Intramuscular ou intravenosa
Intravenosa apenas
Oral apenas

2000U/ml
3000U/ml
4000U/ml
5000U/ml
8000U/ml

A. Exercer a profissão com justiça, compromisso,
equidade, resolutividade, dignidade, competência,
responsabilidade, honestidade e lealdade.
B. Incentivar e apoiar a participação dos profissionais de
Enfermagem no desempenho de atividades em
organizações da categoria.
C. Comunicar formalmente ao Conselho Regional de
Enfermagem e aos órgãos competentes fatos que
infrinjam dispositivos éticos-legais e que possam
prejudicar o exercício profissional e a segurança à
saúde da pessoa, família e coletividade.
D. Comunicar formalmente, ao Conselho Regional de
Enfermagem, fatos que envolvam recusa e/ou
demissão de cargo, função ou emprego, motivado pela
necessidade do profissional em cumprir o Código e a
legislação do exercício profissional.
E. Apor nome completo e/ou nome social, ambos
legíveis, número e categoria de inscrição no Conselho
Regional de Enfermagem, assinatura ou rubrica nos
documentos, além do carimbo, com nome completo,
número e categoria de inscrição no Coren, quando no
exercício profissional.
34 – A Influenza tipo B infecta:
A.
B.
C.
D.
E.

Apenas humanos
Apenas humanos e suínos
Apenas humanos e galinaceos
Apenas humanos e bovinos
Humanos, suíno, cavalos, mamíferos marinhos e aves.

35 – Sobre a bactéria contaminante da coqueluche, indique a
alternativa INCORRETA:

Preventiva
Paliativa
Curativa
Substitutiva
Retardativa

31 – A via de administração da aminofilina é:
A.
B.
C.
D.
E.

A.
B.
C.
D.
E.

33 – Indique a alternativa INCORRETA quanto aos deveres
dos profissionais de enfermagem presentes no Código de Ética
de Enfermagem:

Está(ao) correta(s):
A.
B.
C.
D.
E.

32 – Para heparinizar um cateter é preciso utilizar frasco
ampola de heparina de:

A.
B.
C.
D.
E.

Bactéria Bordetella pertussis
É um bacilo gram-negativo
É anaeróbio
Não esporulado
Provido de cápsula (formas patogênicas) e de fímbrias.

36 – Nos casos de Varicela precisa-se de isolamento de
precaução:
A.
B.
C.
D.
E.

De contato
De gotículas
Padrão
De contato + aerossóis
De contato + gotículas
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37 – O reforço da vacina Hib em prematuros deve ser aplicado
nessas crianças aos:
A.
B.
C.
D.
E.

E. Prevenir a esclerose: irritação aguda do endotélio por
injeções contínuas na mesma veia.

6 meses de vida.
12 meses de vida.
15 meses de vida.
18 meses de vida.
24 meses de vida.

38 – O Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH)
é um conjunto de ações desenvolvidas deliberada e
sistematicamente, com vistas à redução máxima possível da
incidência e da gravidade das infecções hospitalares.
Para constituir o Programa, os membros da Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), serão de dois tipos:
consultores e executores. Os membros executores serão, no
mínimo:
A. 1 técnico de nível superior da área de saúde para cada
200 leitos ou fração deste número com carga horária
diária, mínima, de 6 horas para o enfermeiro e 4 horas
para os demais profissionais.
B. 2 técnicos de nível superior da área de saúde para cada
200 leitos ou fração deste número com carga horária
diária, mínima, de 6 horas para o enfermeiro e 4 horas
para os demais profissionais.
C. 4 técnicos de nível superior da área de saúde para cada
200 leitos ou fração deste número com carga horária
diária, mínima, de 8 horas para o enfermeiro e 6 horas
para os demais profissionais.
D. 2 técnicos de nível superior da área de saúde para cada
100 leitos ou fração deste número com carga horária
diária, mínima, de 6 horas para o enfermeiro e 4 horas
para os demais profissionais.
E. 2 técnicos de nível superior da área de saúde para cada
200 leitos ou fração deste número com carga horária
diária, mínima, de 8 horas para o enfermeiro e 6 horas
para os demais profissionais.
39 – São sinais alarmantes da Dengue, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Dor abdominal intensa e contínua
Hiperemese persistentes
Hipertensão postural
Hepatomegalia dolorosa
Oliguria

40 – São observações da administração de medicamento
intravenoso, EXCETO:
A. A utilização de luvas é obrigatória ao realizar punção
venosa devido ao risco de extravasamento de sangue.
B. A medicação deve ser cristalina, não oleosa e não
conter flocos em suspensão.
C. Verificar se a agulha permanece no interior da veia
durante todo o procedimento, puxando o
êmbolo(retorna sangue).
D. Se o paciente possui veias calibrosas distendidas e
facilmente visíveis, executar a punção sem colocar o
garrote, para minimizar os riscos de formação de
hematomas.
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