PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - RN

NÍVEL SUPERIOR
CARGO:

Enfermeiro – PSF Cadastro Reserva
EXAME GRAFOTÉCNICO:
(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

“Viçosa! Viçosa! Teus filhos cantam a mil, Viçosa! Viçosa! Orgulho do meu Brasil”.

INSTRUÇÕES:
01 Verifique se este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo Português de 01 a 15,
Raciocínio Lógico de 16 a 25 e Conhecimentos Específicos de 26 a 40.
02 Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de
Sala.
03 Verifique se os dados existentes na Folha de Respostas conferem com os dados do Cartão de Inscrição.
04 Esta Prova tem duração de 4 (quatro) horas. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de 2
(duas) horas.
05 É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o
uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o
desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.
06 Assine, ao sair da sala, a Lista de Presença e entregue o seu Caderno de Prova e a Folha de Respostas, devidamente
assinados, ao Fiscal de Sala. O Candidato poderá destacar o gabarito rascunho da última folha da prova, e levá-lo para sua
conferência.

P MV 2 0 2 0 - E NF .

PSF

C.

DE RE S E RV A

PMV2020- ENF. PSF C. DE RESERVA

PORTUGUÊS
Leia o texto 1 abaixo e responda às questões de 01 a 05:
Texto 1
Neurocientista é alvo de mansplaining citando artigo que ela mesma escreveu
Enquanto palestrava, a especialista foi interrompida por homem que sugeriu a leitura de um estudo sobre o assunto – que ela
mesma tinha escrito.
REDAÇÃO GALILEU
05 NOV 2019 - 12H50 ATUALIZADO EM 05 NOV 2019 - 19H20
A neurocientista Dra. Tasha Stanton contou no Twitter um episódio de machismo que sofreu durante a Conferência Australiana da
Associação de Fisioterapia, que aconteceu no ﬁm de outubro. Ela foi vítima de mansplaining com sua própria pesquisa cientíﬁca.
Mansplaining é um termo em inglês usado para descrever o comportamento de alguns homens que assumem que uma mulher não
conhece determinado assunto e insiste em explicá-lo, subestimando os conhecimentos da mulher.
O caso de Stanton é um exemplo de mansplaining: enquanto ela palestrava, um cientista homem a interrompeu no meio do discurso e
sugeriu que ela lesse determinado artigo para "entender melhor" o assunto. O artigo que ele indicou, entretanto, tinha sido escrito pela
própria palestrante.
"Espere aí por um segundo, amigo. Sou Stanton. Eu sou a autora do artigo que você acabou de mencionar", ela disse naquele momento
da palestra. Ela e outros cientistas da conferência riram da situação, mas ela ﬁcou desconfortável com o acontecido.
Fonte: https://revistagalileu.globo.com/

1ª QUESTÃO:
Analise as alternativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.
O texto 1 versa sobre um tipo especíﬁco de machismo, que consiste em desmerecer a inteligência de uma mulher.
É possível aﬁrmar que o texto 1 possui como tema central o bullying contra um cientista.
O cientista homem a que se refere o texto 1 foi a vítima do mansplaining.
O texto 1 aﬁrma que o cientista homem que interrompeu Drª Stanton durante a palestra era o autor do artigo que indicou para que ela
entendesse melhor o assunto sobre o qual palestrava.
e) A Drª Stanton, em nenhum momento, sentiu-se em uma situação desagradável durante a Conferência Australiana da Associação de
Fisioterapia.
a)
b)
c)
d)

2ª QUESTÃO:
Ainda com base no texto 1, cujo gênero textual é uma notícia, atribua (V) para as assertivas verdadeiras ou (F) para as assertivas falsas.
( ) Apenas pela interpretação da manchete, não é possível identiﬁcar quem praticou mansplaining contra a cientista.
( ) O lead da notícia responde a todas as questões fundamentais para um texto do domínio jornalístico: o que, quem, quando, onde,
como e por quê.
( ) A notícia foi publicada pela Redação Galileu, pela primeira vez, em 05 de novembro de 2019, às 12h50.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses:
a)
b)
c)
d)
e)

F, F e F.
V, V e V.
F, F e V.
V, F e F.
V, F e V.

3ª QUESTÃO:
Analise o período abaixo e responda ao que se pede.
“Ela e outros cientistas da conferência riram da situação, mas ela ﬁcou desconfortável com o acontecido.” Trata-se de um período
composto:
a)
b)
c)
d)
e)

Por coordenação, com duas orações independentes, sendo a segunda oração classiﬁcada como sindética adversativa.
Por subordinação, com duas orações dependentes entre si, sendo a primeira subordinada à segunda.
Por coordenação, com duas orações independentes, sendo a segunda oração classiﬁcada como sindética aditiva.
Por subordinação, com duas orações independentes entre si.
Por coordenação, com duas orações independentes, sendo a segunda oração classiﬁcada como assindética.
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4ª QUESTÃO:
A coesão do texto 1 é construída com base em diferentes recursos
de referenciação. A partir dessa informação, assinale a alternativa
CORRETA sobre as formas referenciais empregadas nos trechos
abaixo:
a) Em: “Enquanto palestrava, a especialista foi interrompida
por homem que sugeriu a leitura de um estudo sobre o assunto
– que ela mesma tinha escrito”, o termo “a especialista”
remete à “neurocientista”, enquanto “ela” remete à “leitura”.
b) Em: “O caso de Stanton é um exemplo de mansplaining:
enquanto ela palestrava, um cientista homem a interrompeu
no meio do discurso e sugeriu que ela lesse determinado artigo
para 'entender melhor' o assunto”, o pronome pessoal “ela” e o
pronome oblíquo “a” são referenciais anafóricos que retomam
“Stanton”.
c) Em: “O caso de Stanton é um exemplo de mansplaining:
enquanto ela palestrava, um cientista homem a interrompeu
no meio do discurso e sugeriu que ela lesse determinado artigo
para 'entender melhor' o assunto”, o pronome pessoal “ela” e o
pronome oblíquo “a” são referenciais catafóricos que
retomam “Stanton”.
d) Em: “Enquanto palestrava, a especialista foi interrompida por
homem que sugeriu a leitura de um estudo sobre o assunto –
que ela mesma tinha escrito”, a expressão em negrito se refere
anaforicamente a “estudo”.
e) Em: “O caso de Stanton é um exemplo de mansplaining:
enquanto ela palestrava, um cientista homem a interrompeu
no meio do discurso e sugeriu que ela lesse determinado
artigo para 'entender melhor' o assunto”, a expressão em
negrito remete a “discurso”.
5ª QUESTÃO:
Considerando as versões abaixo para os dois trechos iniciais do
texto 1, analise a ÚNICA alternativa que atende às regras da
norma padrão:
a) Mansplaining é um termo em inglês usado para descrever o
comportamento de alguns homens que assumem que uma
mulher não conhece determinado assunto, e insiste em
explicá-lo, subestimando os conhecimentos da mulher.
b) A neurocientista Dra. Tasha Stanton contou no Twitter um
episódio de machismo que sofreu durante a Conferência
Australiana da Associação de Fisioterapia que aconteceu no
ﬁm de outubro.
c) Mansplaining é um termo em inglês usado para descrever o
comportamento de alguns homens que assumem que uma
mulher não conhece determinado assunto e insistem em
explicá-lo, subestimando os conhecimentos da mulher.
d) A neurocientista Dra. Tasha Stanton contou no Twitter um
episódio de machismo, que sofreu durante a Conferência
Australiana da Associação de Fisioterapia, que aconteceu no
ﬁm de outubro.
e) Mansplaining é um termo em inglês, usado para descrever o
comportamento de alguns homens, que assume que uma
mulher não conhece determinado assunto e insistem em
explicá-lo, subestimando os conhecimentos da mulher.

Após a leitura do texto 2 a seguir, responda às questões de 06 a 09.
Texto 2
'ANJO BOM DA BAHIA'
Nascida em Salvador, Irmã Dulce, que ﬁcou conhecida como
"anjo bom da Bahia", teve uma trajetória de fé e obstinação na
qual enfrentou as rígidas regras de enclausuramento da igreja para
prestar assistência a comunidades pobres da cidade, trabalho que
realizou até a morte.
Ela ingressou na vida religiosa como noviça na Congregação das
Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição, em São Cristóvão
(SE).
Em Salvador, passou a se dedicar a ações sociais. Em 1959,
ocupou um galinheiro ao lado do Convento Santo Antônio e
improvisou uma enfermaria para cuidar de doentes. Foi o embrião
das Obras Sociais Irmã Dulce, que atualmente atende uma média
de 3,5 milhões de pessoas por ano.
Fonte: https://br.noticias.yahoo.com/

6ª QUESTÃO:
Analise as assertivas abaixo acerca da tipologia textual e do
gênero textual do texto 2 e assinale a alternativa CORRETA.
a) Quanto ao gênero textual, o texto é uma notícia, com
predomínio do tipo descritivo.
b) Quanto ao gênero textual, o texto é um fragmento biográﬁco,
com predomínio do tipo dissertativo-argumentativo.
c) Quanto ao tipo textual, o texto é um fragmento biográﬁco, com
predomínio do gênero narrativo.
d) Quanto ao gênero textual, o texto é um fragmento biográﬁco,
com predomínio do tipo narrativo.
e) Quanto ao gênero textual, o texto é uma notícia, com
predomínio do tipo injuntivo.
7ª QUESTÃO:
Ainda com base no texto 2, atribua (V) para as assertivas
verdadeiras ou (F) para as assertivas falsas:
( ) De forma coerente com o tipo textual do texto, é possível
aﬁrmar que, predominantemente, os verbos estão
conjugados no pretérito perfeito.
( ) Na oração “que atualmente atende uma média de 3,5
milhões de pessoas por ano”, o correto seria conjugar o
verbo “atender” no pretérito imperfeito, para a construção
do sentido do texto com base na norma padrão.
( ) Considerando apenas a oração “Em Salvador, passou a se
dedicar a ações sociais.”, é possível aﬁrmar que se trata de
um sujeito oculto.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de
preenchimento dos parênteses.
a)
b)
c)
d)
e)

V, V e V.
V, F e V.
V, F e F.
F, F e F.
F, V e V.
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8ª QUESTÃO:
Em relação às ﬁguras de linguagem, assinale a alternativa CORRETA.
Ocorre uma antítese na expressão “Anjo Bom da Bahia”.
O “Anjo Bom da Bahia” é a metáfora através da qual ﬁcou conhecido o Convento Santo Antônio.
Em “Foi o embrião das Obras Sociais Irmã Dulce”, “embrião” é uma comparação entre a Irmã Dulce e as Obras Sociais.
No trecho: “Em 1959, ocupou um galinheiro ao lado do Convento Santo Antônio e improvisou uma enfermaria para cuidar de
doentes”, há um eufemismo.
e) Em “Foi o embrião das Obras Sociais Irmã Dulce”, “embrião” é uma metáfora que se refere à Irmã Dulce.
a)
b)
c)
d)

9ª QUESTÃO:
Com relação à estruturação das sentenças, atribua (V) para as assertivas verdadeiras ou (F) para as assertivas falsas:
( ) A oração “que ﬁcou conhecida como 'anjo bom da Bahia” pode ser suprimida do texto, sem prejuízo para o sentido da oração
principal à qual está subordinada.
( ) O período: “Em 1959, ocupou um galinheiro ao lado do Convento Santo Antônio e improvisou uma enfermaria para cuidar de
doentes” é constituído por duas orações coordenadas, separadas pela conjunção aditiva “e”, e uma oração subordinada adverbial
ﬁnal, introduzida pela conjunção “para”.
( ) No período: “Foi o embrião das Obras Sociais Irmã Dulce, que atualmente atende uma média de 3,5 milhões de pessoas por ano.”,
a oração introduzida pelo pronome relativo é classiﬁcada como subordinada adjetiva explicativa.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses.
a) V, V e V.
b) V, F e V.

c) V, F e F.
d) F, F e F.

e) F, V e V.

Um estudante de pós-graduação de uma universidade pública brasileira submeteu por e-mail o resumo de seu artigo cientíﬁco para
apresentação oral em um importante evento acadêmico internacional, na sua área de atuação. Leia com atenção o texto 3 abaixo e
responda às questões 10 e 11:
Texto 3
Para: comissaoorganizadora@gmail.com
Assunto: Submissao de resumo
Querida Comissao organizadora:
Segue o resumo bilingue do meu artigo para apresentacao no Congresso inter-nacional X, conforme a
chamada disponivel na pagina do evento. Oportunamente, convem indicar que tenho interesse em
concorrer a bolsa para a coedicao dos trabalhos a ser publicados. Por fim, peco desculpas pela ausencia
de ascentos, meu teclado esta com problemas hehe.
Valeu!
Caio

10ª QUESTÃO:
Selecione a opção que converte adequadamente o texto do e-mail ao Novo Acordo Ortográﬁco.
a) Querida Comissão Organizadora:
Segue o resumo bilíngue do meu artigo para apresentação no Congresso internacional X, conforme a chamada disponível na página
do evento. Oportunamente, convêm indicar que tenho interesse em concorrer a bolsa para a co-edição dos trabalhos a ser
publicados. Por ﬁm, peço desculpas pela ausência de assentos, meu teclado está com problemas hehe. Valeu! Caio.
b) Querida Comissão Organizadora:
Segue o resumo bilingüe do meu artigo para apresentação no Congresso Inter-nacional X, conforme a chamada disponível na
página do evento. Oportunamente, convêm indicar que tenho interesse em concorrer a bolsa para a coedição dos trabalhos a ser
publicados. Por ﬁm, peço desculpas pela ausência de acentos, meu teclado está com problemas hehe. Valeu! Caio.
c) Querida Comissão Organizadora:
Segue o resumo bilíngüe do meu artigo para apresentação no Congresso Inter-nacional X, conforme a chamada disponível na
página do evento. Oportunamente, convém indicar que tenho interesse em concorrer a bolsa para a co-edição dos trabalhos a ser
publicados. Por ﬁm, peco desculpas pela ausência de ascentos, meu teclado está com problemas hehe. Valeu! Caio.
d) Querida Comissão Organizadora:
Segue o resumo bilíngue do meu artigo para apresentação no Congresso Internacional X, conforme a chamada disponível na página
do evento. Oportunamente, convém indicar que tenho interesse em concorrer a bolsa para a coedição dos trabalhos a ser publicados.
Por ﬁm, peço desculpas pela ausência de acentos, meu teclado está com problemas hehe. Valeu! Caio
e) Querida Comissão Organizadora:
Segue o resumo bilingue do meu artigo para apresentação no Congresso Internacional X, conforme a chamada disponivel na página
do evento. Oportunamente, convem indicar que tenho interesse em concorrer a bolsa para a coedição dos trabalhos a ser publicados.
Por ﬁm, peco desculpas pela ausencia de assentos, meu teclado está com problemas hehe. Valeu! Caio.
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11ª QUESTÃO:
Os responsáveis pela organização do evento não aceitaram o trabalho do estudante Caio, devido a problemas sintáticos e de adequação
linguística do seu e-mail (texto 3) à situação social. Assinale a alternativa que melhor justiﬁca o posicionamento da organização do
evento sobre a não aceitação do referido trabalho, uma vez que, no e-mail, o estudante Caio apresenta problemas de:
a) Pontuação, como o uso inadequado da vírgula em: “no Congresso Internacional X, conforme a chamada disponivel na página do
evento”, além do uso de expressões inadequadas para a situação social formal, como a despedida “Valeu”, um exemplo de variação
dialetal.
b) Pontuação, como o uso de dois pontos após “Querida Comissão Organizadora”, e de uso de expressões inadequadas para a situação
social formal, como a onomatopeia representada pelo “hehe”, um exemplo de variação dialetal.
c) Concordância nominal, em “trabalhos a ser publicados”, em vez de “trabalho a ser publicado”, e de uso de expressões
inadequadas para a situação social formal, como a intimidade do vocativo “Querida Comissão Organizadora”, um exemplo de
variação dialetal.
d) Pontuação, como o uso da vírgula inapropriada após “Oportunamente”, e de uso de expressões inadequadas para a situação social
formal, como a intimidade do vocativo “Querida Comissão Organizadora”, um exemplo de variação de registro.
e) Concordância verbal, em “trabalhos a ser publicados”, em vez de “trabalhos a serem publicados”, e de uso de expressões
inadequadas para a situação social formal, como a onomatopeia representada pelo “hehe”, um exemplo de variação de registro.
Com base no texto 4, responda às questões 12, 13 e 14 a seguir.
Texto 4:

Copa do Mundo no Brasil: um espaço para a criação de neologismos
Benilde Socreppa Schultz
Márcia Sipavicius Seide
RESUMO: O léxico de uma língua pode ser considerado como o retrato de uma sociedade em seus
diversos níveis de manifestação, pois é através das unidades lexicais que são representadas as mais
variadas situações sociais e culturais. A realização de um evento nas proporções da Copa do Mundo no
Brasil é um espaço que se configura ideal para a criação de itens lexicais novos e lúdicos. Para Alves
(2014), o aspecto lúdico na criação de neologismos está presente em todos os gêneros discursivos, como
o humorístico, o literário, o publicitário e o jornalístico. Para este artigo, coletamos, durante o mês da
realização da Copa do Mundo de 2014, os neologismos presentes em três revistas e jornais on-line:
Globo Esporte, Revista Veja e Gazeta do Povo. A análise dos dados mostrou que esse grande evento deu
vazão a uma explosão de novas palavras e novas significações para cuja identificação a utilização de
informação lexicográfica como critério não foi suficiente, sendo recomendada a adoção de critérios
adicionais para tornar a análise mais precisa.
PALAVRAS-CHAVE: Neologismos. Aspectos lúdicos. Copa do Mundo.
Fonte: Revista GTLex | Uberlândia | v.2 n.1 | jul./dez. 2016

12ª QUESTÃO:
Com relação à conﬁguração textual, assinale a alternativa CORRETA.
a) Com respeito ao tipo textual, trata-se de um resumo acadêmico, caracterizado por sintetizar as principais seções de um artigo
cientíﬁco, respectivamente, a saber: problematização, referencial teórico, metodologia, análise de dados, resultados e conclusão.
b) Trata-se de um texto cujo gênero é o resumo acadêmico, caracterizado por sumarizar as principais seções de um artigo cientíﬁco,
respectivamente, a saber: objetivo, referencial teórico, metodologia, análise de dados e resultados.
c) Quanto ao gênero textual, trata-se de um resumo acadêmico, caracterizado por sintetizar as principais seções de um artigo
cientíﬁco, respectivamente, a saber: problematização, referencial teórico, metodologia, análise de dados, resultados e conclusão.
d) Quanto ao gênero textual, trata-se de um resumo crítico (resenha), marcado pelo posicionamento das autoras sobre a importância
do estudo dos neologismos para a renovação lexical da língua portuguesa.
e) Com respeito ao tipo textual, trata-se de um resumo indicativo que, portanto, possui como objetivo principal a indicação dos pontos
principais do artigo, como uma lista.
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13ª QUESTÃO:
Analise as assertivas a seguir e atribua (V) para as verdadeiras ou (F) para as falsas:

( ) Apesar de bem escrito, o texto apresenta um problema sintático: a ausência da crase no trecho em negrito: “A análise dos dados
mostrou que esse grande evento deu vazão a uma explosão de novas palavras [...]”.
( ) É possível aﬁrmar que o texto é um bom exemplo do uso da norma padrão do português brasileiro, pois não apresenta problemas
morfossintáticos.
( ) No trecho: “O léxico de uma língua pode ser considerado como o retrato de uma sociedade em seus diversos níveis de
manifestação”, há um problema de concordância. O correto seria: “O léxico de uma língua pode ser considerada como o retrato
de uma sociedade em seus diversos níveis de manifestação”.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses:

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

14ª QUESTÃO:
Assinale a alternativa que corresponde à reescrita dos períodos abaixo, a qual esteja adequada à norma padrão e mantendo o sentido
original apresentado no texto 4:

a) A análise dos dados mostrou que esse grande evento, permitiu uma explosão de novas palavras e novas signiﬁcações cuja
identiﬁcação não foi suﬁciente pela adoção de critérios adicionais para tornar a análise mais precisa.
b) O léxico de uma língua, pode ser considerado como o retrato de uma sociedade em seus diversos níveis de manifestação, todavia é
através das unidades lexicais que são representadas as mais variadas situações sociais e culturais.
c) O léxico de uma língua pode ser considerado como o retrato de uma sociedade em seus diversos níveis de manifestação, além disso
é através das unidades lexicais que são representadas as mais variadas situações sociais e culturais.
d) A análise dos dados mostrou que a utilização de informação lexicográﬁca como critério não foi suﬁciente para identiﬁcar a
explosão de novas palavras e novas signiﬁcações advindas desse grande evento.
e) O léxico de uma língua pode ser considerado como o retrato de uma sociedade em seus diversos níveis de manifestação, portanto é
através das unidades lexicais, que são representadas as mais variadas situações sociais e culturais.

15ª QUESTÃO:
Considerando os processos de formação de palavras, assinale a alternativa que possui exemplos de neologismos formados,
respectivamente, por processos de derivação suﬁxal e truncamento:

a) Zagallismo/Neymarzete.
b) Flalemanha/Zagallismo.
c) Luxemburguês/Flalemanha.
d) Fuleco/Luxemburguês.
e) Zagallismo/Fuleco.
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RACIOCÍNIO
RACIOCÍNIO LÓGICO
LÓGICO
16ª QUESTÃO
Considere A uma proposição falsa e B e C duas proposições verdadeiras.
Qual o valor lógico da proposição D : [(AÚ ~ B) « (~ C Ù B)] ® [(A Ù B) Ù (B Ú C)]?
a)
b)
c)
d)
e)

D é verdadeiro e falso.
Verdadeiro.
Não é possível determinar o valor lógico de D.
D não tem valor lógico.
Falso.

17ª QUESTÃO
Classiﬁque cada uma das aﬁrmativas a seguir colocando (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas .
(
(
(
(

)
)
)
)

A negação da negação de uma contradição é uma tautologia.
Contingência é uma proposição cujo valor lógico é sempre verdadeiro.
A disjunção de uma tautologia com uma contradição é uma contingência.
A proposição composta (A→B)→(B→A) é uma contingência.

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses.
a)
b)
c)
d)
e)

V, V, F e F.
V, V, F e V.
F, F, V e V.
F, F, F e V.
F, F, V e F.

18ª QUESTÃO
Qual dos itens abaixo corresponde aos valores lógicos (de cima para baixo) da última coluna da tabela-verdade a seguir?
A
V
V
F
F

a)
b)
c)
d)
e)

B [(A ® B) Ú (B ® A)] « [A Ù (~ A Ú A)]
V
F
V
F

F, V, V e V.
V, F, F e F.
F, V, V e F.
V, F, F e V.
V, V, F e F.

19ª QUESTÃO
Considere as proposições P, Q, R e S abaixo:
P:A « B
Q:A ® B
R:B® A
S : (~ A Ú B) Ù (~ B Ú A)

É CORRETO aﬁrmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

P e S são proposições equivalentes.
∼P e S são proposições equivalentes.
As proposições P e Q∨R são equivalentes.
Q∨R e S são proposições equivalentes.
A proposição Q∧R é equivalente a negação da proposição P.
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20ª QUESTÃO
Observando o desempenho do primeiro semestre dos alunos de uma escola, a direção do colégio constatou que, numa determinada
turma, a grande maioria dos estudantes estavam com notas ruins. Visando incentivar uma melhora no desempenho escolar desses
discentes, a direção prometeu que, se o índice de aprovação no ﬁnal do ano fosse de, pelo menos, 90%, iria sortear um computador entre
os alunos dessa turma. Sabendo que, no ﬁnal do ano, não houve o sorteio do computador entre os seus alunos, pode-se aﬁrmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

Todos os alunos da turma foram aprovados.
Mais de 90% dos alunos foram aprovados.
Todos os alunos da turma foram reprovados.
Menos de 90% dos alunos foram aprovados.
Apenas 50% dos alunos foram aprovados.

21ª QUESTÃO
Classiﬁque cada uma das equivalências lógicas (Û ) a seguir colocando (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas .
(
(
(
(

) ~(p Ú q) Û ~ p Ù ~ q
) p Ù (q Ú r) Û (p Ù q) Ú (p Ù r)
)p Ù p Û~ p
) p Ù (p Ú q) Û q

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses.
a)
b)
c)
d)
e)

V, V, F e F.
V, V, V e F.
F, F, F e V.
F, V, F e V.
V, F, V e F.

22ª QUESTÃO
Qual alternativa corresponde ao termo 987 da sequência abaixo (os três pontos abaixo representam a continuação da sequência de
desenhos)?

a)

b)

c)

d)

e)
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23ª QUESTÃO
No feriado de 12 de outubro, Letícia, Paula e Viviane decidiram jogar boliche. Considere as proposições abaixo:

I-

Letícia derrubou mais pinos do que Paula.

II- Paula derrubou menos pinos do que Viviane.
III- Viviane derrubou mais pinos do que Letícia.

Se as duas primeiras proposições forem verdadeiras, é possível CONCLUIR que:

a) a terceira proposição é verdadeira.
b) a terceira proposição é falsa.
c) não é possível determinar o valor lógico da terceira proposição.
d) a terceira proposição é, simultaneamente, verdadeira e falsa.
e) a terceira proposição não tem valor lógico.

24ª QUESTÃO
Valéria, Laura e Tereza são donas das empresas A, B e C (não necessariamente nessa ordem). Nessas empresas, fabricam-se tecidos,
bolsas e joias (não necessariamente nessa ordem). Sabe-se ainda que:

I-

A empresa B não é de Tereza.

II- Fabricam-se joias na empresa C.
III- Tereza é dona da empresa que fabrica bolsas.
IV- A empresa de Laura não fabrica joias.

Com base nas informações acima, é CORRETO aﬁrmar que:

a) Tereza é dona da empresa C.
b) Na empresa A, que não é de Laura, fabricam-se bolsas.
c) A empresa C, que pertence a Valéria, fabrica bolsas.
d) Valeria é dona da empresa que fabrica tecidos.
e) Laura é dona da empresa C.

25ª QUESTÃO
Ricardo resolveu fazer um churrasco para comemorar seu aniversário e, para isto, comprou dois tipos de carne (picanha e contra ﬁlé).
Sabe-se que 28 pessoas comeram picanha, 15 pessoas comeram picanha e contra ﬁlé, 05 pessoas comeram apenas contra ﬁlé e 02
pessoas não comeram carne. Quantas pessoas havia na festa?

a) 33
b) 30
c) 35
d) 40
e) 37
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26ª QUESTÃO
De acordo com os Protocolos do SAMU 192 (BRASIL, 2016), são citados os 3 “S” do atendimento de suporte avançado de vida. Das
alternativas, qual a que discorre CORRETAMENTE sobre os protocolos dos 3 “S”?
a)
b)
c)
d)
e)

Síndrome do esmagamento, Síndrome comportamental e Síndrome da grande queimadura.
Aferição de sinais vitais, Sequência rápida de curativos e Sequência rápida de ingurgitamento.
Aspectos gerais de avaliação da segurança de cena, Regras gerais de biossegurança e Práticas para a segurança do paciente.
Sequência rápida de intubação, Sequência rápida de curativos, Sequência rápida de estancamento.
Sequência rápida de RCG, Sequência rápida de sangramento, Sequência rápida para traumas.

27ª QUESTÃO
A Bradicardia é um termo utilizado para designar uma diminuição na frequência cardíaca. O enfermeiro, ao detectar sinais de
bradicardia em um adulto, precisará se assegurar de conhecimento especíﬁco a respeito de casos suspeitos e possíveis causas
associadas aos sinais do acometimento propriamente dito. Para tanto, analise as proposições abaixo acerca de Bradicardia.
IIIIIIIVV-

O critério de inclusão para a Bradicardia é indicada quando a FC < 60 bpm.
O critério de inclusão para a Bradicardia é indicada quando a FC > 60 bpm.
O critério de inclusão para a Bradicardia é indicada quando a FC < 40 bpm.
Algumas das causas são: Hipovolemia, Hipóxia, Hipo ou hipercalemia, Hipoglicemia, Hipotermia podem causar Bradicardia.
Algumas das causas são: Hipertermia, Hipóxia, Hipervolemia, Trombose e Trauma podem causar Bradicardia.

Qual alternativa apresenta o conjunto de proposições que responde CORRETAMENTE acerca da Bradicardia.
a)
b)
c)
d)
e)

II e IV.
I e IV.
I e III.
II e V.
III e V.

28ª QUESTÃO
Uma mulher de 35 anos é encaminhada para admissão em UTI, após complicação de parto, relacionado à ausência de pré-natal e
detecção de trombocitopenia e presença de miomas uterinos durante o período de parto, com descrição também de atonia uterina. A
enfermeira da UTI, ao atendê-la, depara-se com o seguinte quadro clínico:
A paciente apresenta nível de consciência alterado e confuso; pele fria, úmida e pegajosa com coloração pálida e cianótica; frequência
cardíaca aumentada (148 bpm) e hipotensão arterial (PA=80x50).
O diagnóstico de enfermagem prioritário foi “Estado de Choque” e precisa de cuidados imediatos. Nessa perspectiva, é essencial que o
enfermeiro reconheça os indicadores empíricos de que tipo de choque se trata.
Marque a alternativa CORRETA, em relação ao referido caso clínico:
a) Trata-se, possivelmente, de um choque hipovolêmico por se considerar que na paciente houve considerados sangramentos durante
e após o parto, devido à trombocitopenia e atonia uterina.
b) Trata-se, possivelmente, de um choque neurogênico por se considerar que a paciente está confusa e com nível de consciência
alterado, quadro bem marcante no puerpério imediato de quem não fez pré-natal e não está aceitando bem a condição do parto.
c) Trata-se, possivelmente, de um choque cardiogênico por considerar que havia um problema de leucocitose, trombocitopenia e
diminuição da pressão arterial com aumento de FC, o que de fato marca bem o quadro dessa mulher adulta.
d) Trata-se, possivelmente, de um choque cardiogênico por se considerar apenas o aumento da FC, para o qual essa característica é
determinante para o tipo de choque, por isso não há que suspeitar de outros tipos de choques.
e) Trata-se, possivelmente, de um choque séptico por haver alterações signiﬁcativas no hemograma devido à ausência de pré-natal e,
por isso, há risco de sepse.
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29ª QUESTÃO
A sepse é um dos grandes problemas de saúde que acontece como resposta sistêmica à infecção. Pode haver uma progressão de sepse
para a Síndrome da Resposta Inﬂamatória Sistêmica. É necessário que o enfermeiro, em cuidados críticos, reconheça os fatores de
risco para tal progressão. Então, das alternativas abaixo, qual a que apresenta CORRETAMENTE esses fatores?
a) Pressão arterial sistólica < 110 mmHg, temperatura <38ºC ou >36ºC, Potássio > 400 mmol/L, alterações no hemograma.
b) Pressão arterial < 80x50 mmHg, temperatura < 37,2ºC e, apenas, a presença de inﬂamação.
c) Pressão arterial diastólica < 50 mmHg, temperatura > 41ºC, sódio < 100 mmol/L, Leucócitos totais > 4.000 células/mm3, sem
anormalidades nas plaquetas.
d) Hipóxia, Hemograma com alterações na Hemoglobina e presença de eosinoﬁlia e basoﬁlia, febre presente e constante.
e) Pressão arterial sistólica < 110 mmHg, temperatura > 38ºC e < 36ºC, sódio > 145 mmol/L, Plaquetas < 150 x 109/L, Bilirrubina > 30
µmol/L, ventilação mecânica, presença de infecção (bacteriana primária, bacilos gram-negativos aeróbicos, cocos gram-positivos,
peritonite, pneumonia), presença de leucocitose ou leucopenia.
30ª QUESTÃO
Em relação aos “sinais vitais normais pediátricos” e sua relação com os sinais vitais normais do adulto; marque a alternativa
CORRETA.
a) Todos os sinais vitais de todas as crianças abaixo dos 15 anos são elevados, menores mais que os dos adultos, incluindo: frequências
respiratórias e cardíacas, a presença de dor, a temperatura e a pressão arterial.
b) Os lactentes apresentam índices normais de frequência respiratória igual aos dos adultos.
c) Apenas os lactentes apresentam índices normais mais elevados do que os adultos, e a partir dos 12 meses de vida, esses sinais vitais
ﬁcam iguais aos padrões normais dos adultos.
d) Os lactentes e as crianças menores a cinco anos apresentam frequências cardíaca e respiratória, próprias para idade, porém mais
elevadas que os adultos.
e) Todos os sinais vitais de todas as crianças abaixo dos 15 anos são diminuídos que os dos adultos, a ser considerados: frequência
cardíaca, respiratória, temperatura e pressão arterial.
31ª QUESTÃO
O Distúrbio hereditário autossômico recessivo afeta o pâncreas, o sistema respiratório, o trato gastrointestinal, as glândulas salivares e
o trato reprodutivo. É considerada uma doença hereditária letal que acomete pessoas muito jovens, levando-os a infecções recorrentes
com risco para bronquiectasia e ﬁbrose e dentre os diagnósticos de enfermagem, estão o Alto Risco de Infecção, Troca Gasosa
Comprometida e Limpeza Ineﬁcaz das Vias Aéreas. Em relação à aﬁrmação, indique qual alternativa responde CORRETAMENTE.
a)
b)
c)
d)
e)

Pneumonia.
Asma.
Síndrome de Lyme.
Mucoviscidose.
Doença de Hirschsprung.

32ª QUESTÃO
O Hemotórax compreende a laceração do pulmão, de algum vaso intercostal ou da artéria torácica interna. Dentre as alternativas
abaixo, qual a que apresenta as causas CORRETAS e prováveis para Hemotórax e indicação de drenagem torácica?
a) Empiema, falta de selo d´água no sistema de drenagem torácico, condições inﬂamatórias agudas e condições crônicas como
enﬁsema pulmonar.
b) Presença de doença pulmonar, empiema, ferida de punção penetrante, falta de selo d´água no sistema de drenagem torácico, danos
teciduais.
c) Traumatismos torácicos, neoplasias, rupturas pleurais, anticoagulação excessiva, pós-cirurgia torácica/biopsia pulmonar aberta.
d) Estreptococos, empiema e coagulação excessiva.
e) Pneumonia, empiema, síndrome de Boerhaave, enﬁsema pulmonar e bronquite crônica.
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33ª QUESTÃO
Um dos procedimentos de enfermagem essenciais em cuidados críticos está a Terapia de Reposição com Líquidos Intravenosos que é
indicada para a reposição de perdas anormais de líquidos e eletrólitos, manutenção das necessidades hidroeletrolíticas diárias, correção
dos distúrbios hídricos e dos distúrbios eletrolíticos em conjunto com outras terapias.
Analise as proposições abaixo acerca de Terapia de Reposição com Líquidos Intravenoso.
As soluções isotônicas são líquidas que contêm solutos de maior peso molecular como exemplo, o Soro Glicosado a 5%, muito
usado em todos os tipos de tratamento, menos para as pessoas diabéticas.
II- As soluções hipotônicas contêm menor concentração osmolar que a sérica, contendo mais água que partículas, um exemplo é o
Soro Glicosado a 5%, em condições normais, a glicose é assimilada pelas células, porém, no paciente diabético pode causar
hiperglicemia.
III- As soluções hipertônicas apresentam maior concentração de partículas em solução quando comparadas com o plasma e os
exemplos são: Cloreto de Sódio a 3%, Soluções Protéicas, Soluções de hiperalimentação com glicose a 10, 50 e 70%.
IV- Os Colóides são suspensões de partículas muito pequenas e são utilizadas em casos de desnutrição. São exemplos: Soro
ﬁsiológico a 9% e as transaminases a 5%.
I-

Indique a alternativa que responde CORRETAMENTE.
a) III e IV.
b) II e IV.
c) I e III.

d) I e IV.
e) II e III.

34ª QUESTÃO
Dos paradigmas dos cuidados paliativos no contexto contemporâneo estão cuidados humanizados para a dor do ser humano, cuidados
com avaliação funcional e cuidados com morte do ponto de vista natural da vida. Um dos princípios da paliação é a boa avaliação do
paciente para o diagnóstico desse processo de vida e sobrevida dos indivíduos que desse cuidado necessitarem, dentre os princípios de
alivio de dor e sofrimento, além do cuidado humanizado. Dentre as alternativas abaixo, qual a que responde CORRETAMENTE
acerca de escalas especíﬁcas para os cuidados paliativos?
a)
b)
c)
d)
e)

Teste do Relógio e Escala de Depressão.
Escala de Glasgow.
Palliative Scale e Escala de Glasgow.
Palliative Performance Scale e a Escala de Edmonton.
Escala de Braden e Teste do Relógio Biológico.

35ª QUESTÃO
Considerando a DOR como um sistema complexo, é essencial que o enfermeiro a reconheça na consulta de enfermagem.
Considerando as alternativas abaixo, marque a alternativa CORRETA em relação ao paciente com DOR:
a) Uma dor tipo cólica pode ser considerada como uma dor periférica e é desencadeada por distúrbios do neurônio motor inferior,
considerada como dor neuropática.
b) A dor de membro-fantasma é a mesma que neuropatia periférica diabética e pode ser classiﬁcada como nociceptiva.
c) A Neuropatia diabética, neuropatia pós-quimioterapia e radioterapia é do tipo dor visceral e é classiﬁcada como nociceptiva.
d) A dor somática é inconstante, em aperto e não apresenta localização bem deﬁnida, é classiﬁcada como polineuropatias do tipo
periférica.
e) Uma dor em aperto com sensação de pressão, frequente, mal localizada e referida pode ser considerada uma dor visceral tipo
nociceptiva e pode estar presente em certos tipos de cânceres ou metástases abdominais.
36ª QUESTÃO
Em relação ao cuidado do idoso hospitalizado, é essencial que o Enfermeiro, como proﬁssional de saúde, reconheça os princípios
básicos de farmacologia e do processo de envelhecimento, para que o processo de cuidar em enfermagem e a tomada de decisões sejam
planejados de acordo com as necessidades da pessoa idosa.
Nessa perspectiva, marque a alternativa CORRETA em relação ao uso de medicamentos e à pessoa idosa:
a) Um dos problemas relacionados à farmacocinética em pessoas idosas se refere à absorção; o processo de excreção só será afetado se
o indivíduo tiver insuﬁciência renal.
b) As alterações signiﬁcativas do uso inapropriado de medicamentos por idosos estão relacionadas exclusivamente ao aumento da
absorção de fármacos.
c) Há alterações signiﬁcativas da absorção, distribuição, metabolismo e excreção de fármacos com o avançar da idade, inferindo
sobre a farmacocinética de alguns medicamentos, principalmente quando associadas à redução da taxa de ﬁltração glomerular
entre pessoas idosas.
d) A polifarmácia não se pauta na farmacocinética nem na farmacodinâmica, o problema da polifarmácia é que os idosos ingerem mais
de dois medicamentos sem necessidade.
e) A polifarmácia não é considerada iatrogenia, mas, sim, um problema social, devido ao uso abusivo e gastos econômicos com
medicamentos desnecessários à saúde do idoso.
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37ª QUESTÃO
A Resolução COFEN nº 0543/2017 estabelece parâmetros para o dimensionamento do quadro de proﬁssionais de Enfermagem nas
unidades assistenciais de saúde. Nessa perspectiva, é necessário que o Enfermeiro reconheça na Legislação de sua proﬁssão o que
discorre sobre esse tipo de classiﬁcação e sua importância em relação à gestão de recursos humanos nas unidades assistenciais de
saúde, atentando-se às Boas Práticas em Saúde.
Assinale a alternativa CORRETA, que trata da classiﬁcação do paciente e sua deﬁnição em relação ao dimensionamento do pessoal de
enfermagem nas unidades assistenciais:
a) Paciente em Cuidados Intensivos é o cliente/paciente grave e recuperável, com risco iminente de morte, sujeitos à instabilidade das
funções vitais, requerendo assistência de enfermagem e médica permanente e especializada.
b) Paciente de Cuidado Mínimo é o cliente/paciente grave e irrecuperável, sujeito à instabilidade das funções vitais e minimamente
em condições de vida, ou seja, pacientes terminais.
c) Paciente de Cuidado Máximo é o cliente/paciente em cuidados paliativos, que precisam de maior cuidado e ventilação artiﬁcial.
d) Não existe essa classiﬁcação nos documentos do COFEN, mas, sim a determinação da carga horária do enfermeiro e a dimensão de
enfermeiros por turnos de trabalhos em unidades assistenciais de acordo com a quantidade de leitos da unidade e do serviço de
saúde e não da complexidade dos clientes/pacientes.
e) Paciente em Cuidados Paliativos é o mesmo que um cliente/paciente que está ﬁsicamente insuﬁciente ao autocuidado e precisa ser
encaminhado para unidade de terapia intensiva.
38ª QUESTÃO
Como é denominado o acúmulo anormal de lipídios ou substâncias gordurosas e tecido ﬁbroso no revestimento das paredes dos vasos
arteriais, causando bloqueio e estreitamento de vasos coronários e reduzindo o ﬂuxo sanguíneo para o miocárdio?
a)
b)
c)
d)
e)

Arteriosclerose.
Aterosclerose.
Embolia gordurosa.
Aneurisma.
Angina.

39ª QUESTÃO
Um enfermeiro plantonista de um hospital geral precisa inserir uma sonda nasoenteral em uma paciente gravemente acometida, que
está restrita ao leito e sem possibilidade de mobilização. A posição de Fowler e semi-Fowler são inviáveis para tal procedimento de
enfermagem. Dessa forma, marque a alternativa CORRETA que indica qual outra posição poderia ser viável para tal realização desse
procedimento de enfermagem:
a)
b)
c)
d)
e)

Posição de Krasker.
Posição de Trendelenburg reverso.
Posição de Prona.
Posição Jackknife.
Posição de Trendelenburg.

40ª QUESTÃO
Analise as proposições abaixo, que tratam das alterações na Pressão Arterial Intracraniana (PIC).
Das intervenções de enfermagem na Hipertensão Intracraniana, além de outros cuidados, inclui-se seguir com rigor a prescrição
médica e de enfermagem, controle hídrico rigoroso, acompanhamento alimentar, controle de temperatura.
II- O Controle Hídrico rigoroso é um cuidado para Hipertensão Arterial Sistêmica e não para Hipertensão Intracraniana.
III- As complicações da PIC aumentada incluem, dentre outras, Diabetes Insípido e Síndrome de Secreção de Hormônio
Antidiurético (SIADH).
I-

Sobre o conhecimento do Enfermeiro nas alterações da PIC, assinale a alternativa CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

I e III apenas.
II e III apenas.
I, II e III.
III apenas.
II apenas.
PÁGINA 14

PMV2020- ENF. PSF C. DE RESERVA

