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CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

Este caderno de questões está constituído de 20 questões: 
Língua Portuguesa: 05 Matemática: 05 Conhecimentos Gerais: 05 Conhecimentos Específicos: 05 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA 

1 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

2 Confira devidamente o caderno de questões; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões completo ao fiscal. 

3 Confira seus dados no cartão de respostas: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço indicado na frente 

do cartão. 

4 O cartão de respostas deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, sem rasuras e apenas 

uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

5 Não amasse nem dobre o cartão de respostas; evite usar borracha. É vedada a substituição do cartão de respostas 

decorrente de erro cometido por candidato. 

6 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou 
similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

7 O tempo de duração da prova será de até 3h (três horas). 

8 O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 01h (uma hora) do início da prova. 

9 Ao final dos trabalhos, devolva ao Fiscal de Sala o cartão de respostas devidamente preenchido e assinado.  

10 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer na sala, a fim de acompanhar os fiscais para o 

lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de concluído. 

11 O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação de prova, não podendo 

permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários. 

12 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

Boa prova! 

Destaque aqui 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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Língua Portuguesa

TEXTO 01
O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 01 a 05.

Policial         salva         bebê         engasgado         nos         EUA

Agentes         da         polícia         rodoviária         foram         chamados         para
socorrer         criança         em         um         acostamento         da         Califórnia.

Por         G1         -         10/06/2021

Um         policial         rodoviário         salvou         a         vida         de         um         bebê         que
engasgou         durante         viagem         de         carro         na         Califórnia,         nos
Estados         Unidos,         na         quarta-feira         (9),         informaram         as
autoridades         locais.
A         criança         comia         cerejas         no         banco         de         trás         do
automóvel         quando         sua         mãe         percebeu         que         havia         algo
errado         e         decidiu         parar         no         acostamento         para         pedir
ajuda.
A         patrulha         atendeu         ao         chamado         da         mãe         e         chegou
rapidamente         ao         local         para         realizar         os         primeiros
socorros.
(...)
Ramsted,         que         tem         formação         como         paramédico,
aparece         segurando         a         criança         com         a         barriga         para
baixo         e         dando         leves         palmadas         nas         costas         para
fazê-la         cuspir         a         fruta.
Depois         de         um         breve         momento         de         tensão,         ele
consegue         desobstruir         as         vias         aéreas         do         pequeno         que
volta         a         respirar         normalmente.
Essa         não         foi         a         primeira         vez         que         o         policial         americano
apareceu         salvando         vidas.
Em         2017,         ele         foi         rápido         na         hora         de         agarrar         uma
mulher         que         tentava         saltar         de         uma         passarela         no         meio
da         rodovia.

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/06/10/policial-salva-bebe-engasgado-nos

-eua-assista.ghtml - Acesso em 10/06/2021

Questão 01

No         que         se         refere         ao         emprego         dos         recursos
morfológicos         no         texto,         analise         as         afirmações         a         seguir
e         assinale         a         alternativa         INCORRETA:

a) "A         patrulha         atendeu         ao         chamado         da         mãe         e
chegou         rapidamente         ao         local         para         realizar         os
primeiros         socorros."         Todas         as         palavras
destacadas         possuem         dígrafos.

b) "...         ele         foi         rápido         na         hora         de         agarrar         uma         mulher
que         tentava         saltar         de         uma         passarela         no         meio         da
rodovia".         A         forma         verbal         destacada                  está
conjugada         no         pretérito         imperfeito         do         indicativo.

c) "...ele         consegue         desobstruir         as         vias         aéreas         do
pequeno         que         volta         a         respirar         normalmente".         Na
palavra         destacada,         o         afixo         'des-'         foi         acrescentado
ao         verbo         'obstruir',         caracterizando         a         derivação         por
prefixação.

d) "Ramsted,         que         tem         formação         como         paramédico,
aparece         segurando         a         criança         ...".         A         forma         verbal
"tem",         no         contexto         em         que         está         inserida,         poderia
ser         corretamente         substituído         por         "têm",         sem
prejuízos         à         concordância.

Questão 02

O         texto         é         predominantemente:

a) Uma         narração.
b) Uma         argumentação.
c) Uma         descrição.
d) Uma         dissertação.

Questão 03

Sobre         o         período         "Um         policial         rodoviário         salvou         a         vida
de         um         bebê         que         engasgou         durante         viagem         de
carro         na         Califórnia,         nos         Estados         Unidos,         na
quarta-feira         (9),         informaram         as         autoridades         locais",         a
oração         destacada         é         classificada         sintaticamente         como:

a) Oração         Subordinada         Adjetiva         Restritiva.
b) Oração         Subordinada         Adjetiva         Explicativa.
c) Oração         Subordinada         Substantiva         Objetiva         Direta.
d) Oração         Coordenada         Sindética         Explicativa.

Questão 04

No         trecho         "Em         2017,         ele         foi         rápido         na         hora         de         agarrar
uma         mulher         que         tentava         saltar         de         uma         passarela         no
meio         da         rodovia",         a         vírgula         após         a         expressão
destacada         foi         empregada         para:

a) Separar         orações         coordenadas.
b) Isolar         o         vocativo.
c) Isolar         o         aposto.
d) Intercalar         o         adjunto         adverbial         deslocado.

Questão 05

Analise         as         assertivas         a         seguir:

I.No         trecho         "Um         policial         rodoviário         salvou         a         vida         de
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um         bebê         que         engasgou         durante         viagem         de         carro         na
Califórnia,         nos         Estados         Unidos",         a         palavra
"rodoviário"         está         acentuada         por         ser         uma         paroxítona
terminada         em         ditongo         aberto.
II.No         trecho         "A         criança         comia         cerejas         no         banco         de
trás         do         automóvel",         o         termo         destacado         é         o         agente         da
passiva         da         oração.
III.No         trecho         "A         patrulha         atendeu         ao         chamado         da         mãe
e         chegou         rapidamente         ao         local         para         realizar         os
primeiros         socorros."         A         oração         destacada         é
classificada         com         Oração         Coordenada         Sindética
Aditiva.

Está         (ão)         CORRETO         (S):

a) Apenas         a         assertiva         I.
b) Apenas         a         assertiva         III.
c) Apenas         as         assertivas         I         e         III.
d) Apenas         as         assertivas         II         e         III.

Matemática

Questão 06

Leticia         vai         pintar         uma         das         paredes         do         seu         quarto         que
mede         2m         de         altura         e         4,5m         de         comprimento         e         o         pintor
lhe         disse         que         o         rendimento         da         tinta         é         de         100ml         para
1m²         de         parede.         Qual         é         a         quantidade         de         tinta         que         será
usada?

a) Serão         usados         800ml         de         tinta.
b) Serão         usados         900ml         de         tinta.
c) Serão         usados         200ml         de         tinta.
d) Serão         usados         450ml         de         tinta.

Questão 07

Seu         Joaquim         tem         um         quitungo         onde         produz         140         kg
de         farinha         por         mês.         Se         depois         de         embalar         a         farinha
ele         fica         com         280         pacotes,         quantos         gramas         pesa         cada
pacote?

a) Cada         pacote                  pesa         140         gramas.
b) Cada         pacote                  pesa         2000         gramas.
c) Cada         pacote                  pesa         280         gramas.
d) Cada         pacote                  pesa         500         gramas.

Questão 08

Na         resolução         de         uma         equação         do         2º         grau         pode
acontecer         de         encontrarmos         dois         valores         iguais         para
as         suas         raízes,         dois         valores         diferentes         ou         até         mesmo
de         não         haver         solução.         Resolvendo         a         equação         x²         +         4x

+         5         =         0         podemos         afirmar         que:

a) Existe         apenas         uma         raíz         para         a         solução         possível         no
conjunto         dos         números         reais.

b) As         raízes         são         iguais.
c) Não         existe         solução         possível         no         conjunto         dos

números         reais.
d) As         raízes         são         diferentes.

Questão 09

Maria         comprou         um         carro         com         5%         de         desconto,
porque         pagou         à         vista.         Qual         era         o         valor         inicial         do         carro
se         ela         pagou         R$         35.625,00?

a) O         valor         inicial         era         de         R$         31.875,00.
b) O         valor         inicial         era         de         R$         35.000,00.
c) O         valor         inicial         era         de         R$         39.375,00.
d) O         valor         inicial         era         de         R$         37.500,00.

Questão 10

Qual         é         a         característica         comum         a         todas         as         três         figuras
geométricas         dadas         abaixo?

a) São         três         quadrados.
b) São         três         retângulos.
c) São         três         quadriláteros.
d) São         três         losangos.

Conhecimentos Gerais

Questão 11

"A         organização         internacional         Human         Rights         Watch,
que         atua         pelos         direitos         humanos,         e         a         entidade         Todos
Pela         Educação         divulgaram         nesta         sexta         (11/06)
recomendações         para         reduzir         os         prejuízos         causados
pela         pandemia         à         educação         brasileira         e         criticaram         as
ações         do         governo         federal         para         a         área         no         atual
momento."         (g1.globo.com/educacao/noticia)
A         notícia         citada         acima         trata         da         defasagem         detectada
em         pesquisa         com         estudantes         brasileiros.         Sob         qual
alegação         é         possível         atribuir         essa         defasagem         à
pandemia         do         coronavírus?
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a) Os         professores         se         recusaram         a         trabalhar,         mesmo
que         no         sistema         à         distância         e         os         estudantes
ficaram         desassistidos.

b) Mesmo         havendo         funcionamento         normal         de         todas
as         instituições         de         ensino,         os         pais         se         recusaram         a
mandar         seus         filhos         para         a         escola.

c) O         medo         de         serem         contaminados         fez         com         que         as
crianças         não         se         sentissem         seguras         no         ambiente
escolar,         causando         déficit         de         atenção         que
comprometem         a         aprendizagem.

d) As         medidas         restritivas         adotadas         no         combate         à
pandemia         incluíram         o         ensino         à         distância,         que         na
maioria         das         faixas         etárias         não         foi         suficiente         para
que         houvesse         uma         aprendizagem         significativa.

Questão 12

A         Agenda         2030         é         um         plano         de         ação         de         âmbito         global,
com         objetivos         voltados         para         a         prática         do
desenvolvimento         sustentável.         Entre         os         principais
pontos         definidos         nesta         agenda         NÃO                  consta:

a) Indústria,         inovação         e         infraestrutura.
b) Ação         contra         a         mudança         global         do         clima.
c) Capitalismo         acima         de         tudo.
d) Água         potável         e         saneamento.

Questão 13

O         Brasil         é         um         país         de         dimensões         continentais         e         este
é         um         dos         motivos         que         fazem         com         que,         em         termos
culturais,         tenhamos         uma         das         maiores         diversidades         do
mundo.         Neste         contexto,         um         termo         muito         usado         é         o
"regionalismo",         que         pode-se         definir         como         sendo:

a) Hábitos         e         costumes         que         são         comuns         à         cultura         de
todas         as         regiões         do         país.

b) Características         encontradas         em         manifestações
culturais,         que         expressam         costumes         e         tradições         de
uma         determinada         região.

c) Cultura         separatista         disseminada         em         uma         região         do
país.

d) Influência         de         heranças         históricas         que         se
manifestam         exclusivamente         na         gastronomia         de
uma         determinada         região.

Questão 14

"O         estado         de         São         Paulo         começa         nesta         quarta-feira
(09/05)         a         terceira         e         última         etapa         de         vacinação         contra
a         gripe.         A         previsão         é         a         de         que         sejam         vacinadas         cerca
de         5,1         milhões         de         pessoas         até         9         de         julho,         quando
acaba         a         campanha."
(https://cultura.uol.com.br/noticias)

Em         meio         ao         processo         de         vacinação         contra         o
coronavírus         foi         necessário         iniciar         também         a
vacinação         contra         a         gripe         que         já         vem         sendo         feita
anualmente         há         algum         tempo.         Qual         é         o         nome
associado         à         infecção         causada         por         esse         tipo         de         gripe?

a) Sarampo.
b) Catapora.
c) Influenza.
d) Meningite.

Questão 15

O         trecho         abaixo         faz         parte         de         um         artigo         publicado         no
site         da         Agência         Senado.

"No         dia         18         de         setembro         é         comemorado         o         Dia         dos
Símbolos         Nacionais.         A         data         homenageia         os         símbolos
que         representam         o         Brasil         e         a         identidade         da         nação         no
mundo.         Descritos         na         Constituição         Federal,         os         quatro
símbolos         oficiais         do         Brasil         são:"

Leia         o         trecho         acima         e         indique         a         alternativa         que
corresponde         à         informação         que         o         completa,         ou         seja,
diga         quais         são         os         Símbolos         Nacionais         oficiais.

a) A         Bandeira         Nacional,         as         Armas         Nacionais         e         o         Selo
Nacional.

b) A         Bandeira         Nacional,         o         Hino         Nacional,         as         Armas
Nacionais         (ou         Brasão         Nacional)         e         o         Selo         Nacional.

c) A         Bandeira         Nacional,         o         Hino         Nacional,         o         Hino         da
Bandeira         e         o         Selo         Nacional.

d) A         Bandeira         Nacional,         o         Hino         da         Bandeira,         as
Armas         Nacionais         (ou         Brasão         Nacional)         e         o         Selo
Nacional.

Conhecimentos Específicos

Questão 16

As         condições         clínicas         e         laboratoriais         do         potencial
doador         (PD)         influenciam         diretamente         na         qualidade         do
órgão         para         o         transplante         após         a         autorização         da
doação         pelo         familiar         do         falecido.         Em         relação         a
avaliação         do         potencial         doado,         marque         (V)         verdadeiro
ou         (F)         falso         nos         itens         abaixo.

(__)Deve-se         verificar         alterações         pulmonares         (roncos,
sibilos,         estertores)         e/ou         alterações         cardíacas         (bulhas
arrítmicas,         sopros,         terceira         bulha).
(__)Averiguar         a         presença         de         gânglios,         nódulos,
massas,         sinais         de                  retenção         urinária         (bexiga
aumentada         e         tensa         à         palpação         -         nesse         caso,         verificar
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possível         obstrução).
(__)São         poucas         as         contraindicações         absolutas         que
excluem         os         PD         de         órgãos.         Uma         delas         são         os         tumores
malignos,         com         exceção         dos         carcinomas
basocelulares         da         pele,         carcinoma         in         situ         do         colo
uterino         e         tumores         primitivos         do         sistema         nervoso
central.
(__)Quando         o         possível         doador         estiver         na         condição         de
"hemodiluído",         ele         deverá         ser         admitido         como         doador
de         órgãos.

Após         análise,         marque         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

a) F,         V,         F,         V.
b) V,         V,         V,         F.
c) F,         F,         V,         V.
d) V,         F,         V,         F.

Questão 17

Em         relação         a         sistematização         da         assistência         de
enfermagem,         analise:

I.É         uma         metodologia         desenvolvida         a         partir         da         prática
do         enfermeiro         para         sustentar         a         gestão         e         o         cuidado         no
processo         de         enfermagem.
II.O         método         é         organizado         em         seis         etapas,         que
ajudam         a         fortalecer         o         julgamento         e         a         tomada         de
decisão         clínica         assistencial         do         profissional         de
enfermagem.
III.É         possível         analisar         as         informações         obtidas,         definir
padrões         e         resultados         decorrentes         das         condutas
definidas.
IV.Planeja         o         trabalho         da         equipe         e         os         instrumentos
que         serão         utilizados,         de         acordo         com         o         procedimento
que         será         realizado.

Está         (ão)         CORRETA         (S),         apenas:

a) Os         itens         I,         III         e         IV         estão         corretos.
b) Os         itens         I,         II         e         III         estão         corretos.
c) Os         itens         I         e         IV         estão         corretos.
d) Todos         os         itens         estão         corretos.

Questão 18

A         avaliação         do         sistema         respiratório,         por         meio         do
exame         físico,         deve         ser         desenvolvido         através         da
inspeção,         palpação,         percussão         e         ausculta.         As
avaliações         subsequentes,         por         sua         vez,         devem         se
pautar         na         monitorização         das         trocas         gasosas         e         da

mecânica         respiratória,         a         fim         de         determinar         a         presença
e         a         magnitude         das         alterações         fisiopatológicas         do
paciente         crítico         e         orientar         as         intervenções
terapêuticas.

Assinale         a         alternativa         CORRETA         correspondente         a
descrição         abaixo:

"Tem         por         finalidade         o         estabelecimento         de         uma         via
aérea         pérvia,         a         proteção         da         via         aérea,         a         assistência
ventilatória         contínua         e         intensiva         e         a         depuração
facilitada         da         via         aérea.         Existem         para         tal,         três         modos
mais         comumente         utilizados,         que         são:         intubação
nasofaríngea,         intubação         orotraqueal         e         a
traqueostomia."

a) Pressão         do         balonete         no         tubo         endotraqueal.
b) Vias         aéreas         artificiais.
c) Utilização         de         filtros         umidificadores.
d) Fixação         de         via         aérea         artificial.

Questão 19

Em         relação         a         avaliação         metabólica         e         renal         do
paciente         criticamente         enfermo,         marque         (V)         verdadeiro
ou         (F)         falso         nos         itens         abaixo.

(__)Os         exames         laboratoriais         são         de         fundamental
importância,         pois         propiciam         o         diagnóstico         de
anormalidades         percebidas         ao         exame         físico,         de         forma
a         orientar         as         condutas         terapêuticas         e         a         rápida
intervenção         médica         e         de         enfermagem.
(__)A         prevenção         de         infecções         do         trato         urinário,         com
íntima         relação         às         práticas         de         cateterismo         vesical         de
demora         em         terapia         intensiva,         caracterizando         uma
infecção         urinária         iatrogênica.
(__)Deve         monitorar         a         urina         quanto         a         coloração,
transparência,         odor         e         volume.         Em         condições         normais
a         urina         é         transparente         e         amarela,         com         odor         de
amônia,         sem         sedimentações         e         numa         taxa         de
eliminação         diária         de         60         a         90         ml/hora         em         adultos.
(__)Alterações         nas         características         da         urina         podem
ser         indicativas         de         lesão         renal,         presença         de         cálculos,
infecção,         excreção         medicamentosa         ou         distúrbio
sistêmico         com         compensação         renal.         Essas         alterações
compreendem         oligúria,         anúria,         colúria,         hematúria,
piúria,         disúria,         entre         outras         manifestações.

a) F,         V,         F,         V.
b) V,         V,         F,         V.
c) V,         F,         V,         F.
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d) F,         F,         V,         F.

Questão 20

Em         relação         as         úlceras         de         pressão,         é         INCORRETO
afirmar         que:

a) São         áreas         de         necrose         e         ulceração         em         que         as
partes         moles         são         comprimidas         entre         as
proeminências         ósseas         e         superfícies         duras
externas.

b) São         causadas         por         pressão         aliviada         em
combinação         com         fricção,         forças         de         cisalhamento         e
umidade.

c) As         úlceras         de         pressão         no         estágio         IV         podem         se
estender         aos         músculos         e         estruturas         de         apoio,
como         a         fáscia,         tendões         e         cápsulas         articulares,
podendo         desenvolver         osteomielite.         A         exposição         de
ossos,         e         tendões         é         visível         e         diretamente         palpável.

d) O         tratamento         é         feito         por         redução         da         pressão,
evitando         atritos         e         forças         de         cisalhamento         e
tratamento         diligente         das         feridas.         Às         vezes,
enxertos         de         pele         ou         retalhos         miocutâneos         são
necessários         para         facilitar         a         cicatrização.
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