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CADERNO DE PROVA OBJETIVA 
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 

1. Só abra este caderno quando autorizado pelo Fiscal de Sala. 
2. Esta prova contém 30 questões de múltipla escolha com 04 opções de resposta 
cada. 
3. Não rasure a Folha de Respostas, pois não será distribuída outra.  
4. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasuras, ainda que legíveis.  
5. Não serão consideradas as respostas não preenchidas com caneta que não seja de 
tinta azul ou preta. 
6. O candidato poderá anotar suas respostas na Folha de Rascunho do Gabarito no 
verso desta capa, que poderá ser destacada. 
7. Saída permitida apenas para ida ao “toillete”, se estritamente necessária e com 
autorização do Fiscal de Sala e acompanhado pelo Fiscal de Corredor. 
8. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, juntamente com a 
folha de respostas, seu caderno de questões, exceto na situação em que 
concordar em manter-se em sala, até 60 minutos antes do horário previsto 
para o término das provas quando então poderá levar o caderno de provas. 
9. A ausência do recinto de provas somente será permitida depois de decorridos 60 
minutos do início das mesmas. 
10. Ao terminar, entregue ao Fiscal sua Folha de Respostas devidamente identificada e 
assinada, pois a não assinatura implica na eliminação imediata do candidato. 
11. Duração máxima de 04:00 (quatro horas). 
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PROVA Nº 03 
PORTUGUÊS 

 
Leia o texto abaixo para responder às questões 
01 e 02. 
 
Cientistas comprovam que emojis não são uma 

linguagem universal 
 

As mudanças naturais da tecnologia trazem 
mudanças drásticas para a maneira com a qual nos 
comunicamos, especialmente por meio de conversas 
escritas, com os populares aplicativos de 
comunicação como WhatsApp, Messenger, Telegram 
e outros. Neles, é muito comum usarmos sinais e 
símbolos de diversos tipos para incrementar o papo, 
mas será que essas figuras realmente podem ser 
compreendidas igualmente por falantes de quaisquer 
idiomas?  
Segundo um estudo publicado pelo Journal of Cross-
Cultural Psychology, as emoções expressas pelos 
emojis, emoticons ou aquelas carinhas que 
“desenhamos” usando símbolos como dois pontos, 
parênteses, hifens etc., não são entendidas da 
mesma maneira por pessoas de culturas diferentes, 
ao contrário do que se acreditava. Exatamente: 
aquela carinha feliz, triste, rindo ou brava pode ser 
interpretada de maneira diferente por habitantes de 
outros países. 
 
Culturas diferentes 
 
A equipe de pesquisa da Universidade de Tóquio 
examinou como as emoções expressadas em 
símbolos e imagens são compreendidas no Japão, 
Camarões e Tanzânia. 
É claro que existe uma certa semelhança entre 
países com culturas parecidas, como acontece no 
mundo ocidental eurocêntrico, que inclui toda a 
Europa Ocidental e praticamente a América inteira. 
Mas quando comparamos culturas mais diversas e 
distantes, como a japonesa ou centro-africana, 
algumas confusões podem ocorrer. Um bom 
exemplo é notar que ocidentais tendem a 
demonstrar emoção nas figurinhas usando a boca, 
enquanto japoneses usam os olhos para essa 
função. 
A equipe, formada pelos psicólogos japoneses 
Kohske Takahashi, Takanori Oishi e Masaki 
Shimada, da Universidade de Tóquio, examinou 
como as emoções expressadas em símbolos e 
imagens são compreendidas no Japão, Camarões e 
Tanzânia, três nações com diferentes graus de 
conectividade e acesso à internet. 
Apesar dos participantes analisados serem capazes 
de reconhecer igualmente emoções nos rostos de 
pessoas reais, independentemente de sua cultura, 
com apenas uma leve confusão na hora de africanos 
identificarem expressões neutras e tristes entre 
asiáticos, eles divergiram bastante na hora de 
interpretar os símbolos. 
Essa confusão pode ser reforçada não apenas pelas 
diferenças culturais, mas pela exposição à internet 

que as pessoas desses diferentes países têm. 
Enquanto na Tanzânia apenas 13% usa a rede e em 
Camarões 25%, no Japão esse valor sobe para 
impressionantes 92% da população exposta à 
internet. 
Os participantes foram expostos a emoticons no 
estilo japonês e no estilo ocidental, que apresentam 
expressões mostradas pelos olhos e pela boca, 
respectivamente, e a confusão foi geral. Os 
japoneses entenderam fluentemente as emoções 
nos símbolos, enquanto os participantes de 
Camarões e Tanzânia encontraram dificuldades para 
compreendê-los. 
 
Com a cabeça na Web 
 
O estudo diz que os japoneses geralmente estão tão 
imersos na cultura da internet que antropomorfizam 
emoticons, transformando os símbolos em sinais 
reais de sentimento, por isso essa fluência tão alta, 
seja a emoção expressada pelos olhos do emoticon, 
no estilo oriental, ou pela boca, no estilo ocidental. 
 
(Fonte: 
https://www.tecmundo.com.br/ciencia/123708-
cientistas-comprovam-emojis-nao-linguagem-
univhtmersal. Acesso em 20 dez. 2021. Texto 
adaptado) 
 
01) Assinale a alternativa incorreta. 
 
De acordo com o texto: 
 
A) As emoções expressas pelos emojis não são 
interpretadas da mesma forma por povos de 
culturas diferentes. 
B) As mudanças trazidas pela tecnologia 
modificaram a nossa comunicação, especialmente as 
conversas orais e escritas. 
C) Os povos ocidentais tendem a demonstrar 
emoção nas figurinhas usando a boca, e os 
japoneses usam os olhos. 
D) Os participantes foram expostos a emoticons nos 
estilos oriental e ocidental. 
 
02) No texto “Cientistas comprovam que emojis não 
são uma linguagem universal”, predomina o tipo 
textual: 
 
A) descritivo 
B) informativo 
C) instrucional 
D) narrativo 
 
03) Assinale a opção em que há concordância 
verbal inadequada: 
 
A) A maioria dos estudiosos acha difícil uma solução 
para o problema. 
B) A maioria dos conflitos foram resolvidos. 
C) Deve haver bons motivos para a sua recusa. 
D) De casa à escola é três quilômetros. 
 



04) Assinale a alternativa em que está correto o uso 
do acento indicativo de crase. 
 
A) Ele se referiu às pessoas de boa memória. 
B) Ele passou a ser entendido à partir de suas 
reflexões sobre a memória. 
C) Os livros foram entregues à ele. 
D) Graças à Deus que tudo terminou conforme o 
planejado. 
 
05) Marque a alternativa em que o uso do hífen 
está correto, de acordo com as novas regras 
ortográficas. 
 
A) Auto-escola 
B) Semi-árido 
C) Micro-ondas  
D) Ultra-som 
 
06) Marque a alternativa em que, de acordo com a 
norma culta da língua portuguesa, há um erro de 
regência verbal. 
 
A) Eduardo aspirava ao sacerdócio. 
B) O médico assistiu ao paciente. 
C) Aspirei o aroma das flores. 
D) Chegamos a São Paulo ontem. 
 
07) Marque a opção incorreta, Segundo o Novo 
Acordo Ortográfico da língua portuguesa: 
 
A) Não se acentua mais os ditongos abertos ei, oi, 
das palavras paroxítonas. Exemplos: estreia, 
heroico. 
B) Não se acentua mais as palavras oxítonas 
terminadas em ditongo aberto. Ex: heroi, bachareis.  
C) Não se acentua mais o I e o U tônicos, 
precedidos de ditongos. Ex: feiura, baiuca. 
D) Não são acentuados os hiatos ee, oo. Ex: leem, 
voo. 
 
08) Assinale a alternativa na qual a frase está 
escrita conforme o registro de linguagem formal: 
 
A) “Além de combaterem a acne (eles são feitos 
com ácido glicólico, um poderoso derivado da cana-
de-açúcar), eles deixam a pele super-hidratada.” 
B) “A gente acha que cuidar da pele dá trabalho.” 
C) “Chato mesmo é encarar aquela espinha que 
insiste em aparecer na cara da gente (...)”. 
D) “(...) o encontro com o menino que a gente está 
a fim.” 
 
09) Assinale a alternativa em que todas as palavras 
estão corretamente grafadas, observando-se o uso 
do acento gráfico e as novas normas de acentuação, 
segundo o Novo Acordo Ortográfico. 
 
A) Saíra – enjôo – bárbaro – velóz 
B) Jabutí – automóvel – samambáia – jiló 
C) Urubú – côco – cajú – Maraú 
D) Saúde – saudável – óculos – Mário 

10) Assinale a alternativa em que não há nenhum 
erro de pontuação: 
 
A) O professor realizou um excelente trabalho; os 
alunos, porém, não ficaram satisfeitos. 
B) O professor realizou, um excelente trabalho; os 
alunos, porém, não ficaram satisfeitos. 
C) O professor realizou um excelente trabalho; os 
alunos porém, não ficaram satisfeitos. 
D) O professor, realizou um excelente trabalho: os 
alunos, porém não ficaram satisfeitos. 
 

PROVA Nº 05 
ESPECÍFICA 

 
11) De acordo com a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito 
administrativo, as seguintes atribuições: 
 
I – administração dos recursos orçamentários e 
financeiros destinados, em cada ano, à saúde; 
II – elaboração de normas técnicas e 
estabelecimento de padrões de qualidade para 
promoção da saúde do trabalhador; 
III – elaboração e atualização periódica do plano de 
saúde; 
IV – definir as instâncias e mecanismos de controle 
e fiscalização inerentes ao poder de polícia sanitária; 
 
Marque a alternativa correta: 
 
A) Apenas as afirmativas, II, III e IV estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas, I, II e IV estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas, I, II e III estão corretas. 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
12) Segundo a Lei nº 11.350/2006 é considerada 
atividade dos Agentes de Combate às Endemias 
assistida por profissional de nível superior e 
condicionada à estrutura de vigilância 
epidemiológica e ambiental e de atenção básica a 
participação: 
 
I – no planejamento, execução e avaliação das 
ações de vacinação animal contra zoonoses de 
relevância para a saúde pública normatizadas pelo 
Ministério da Saúde, bem como na notificação e na 
investigação de eventos adversos temporalmente 
associados a essas vacinações; 
II – na necropsia de animais com diagnóstico 
suspeito de zoonoses de relevância para a saúde 
pública, auxiliando na coleta e no encaminhamento 
de amostras laboratoriais, ou por meio de outros 
procedimentos pertinentes; 
III – na realização do planejamento, 
desenvolvimento e execução de ações de controle 
da população de animais, com vistas ao combate à 
propagação de zoonoses de relevância para a saúde 
pública, em caráter excepcional, e sob supervisão da 
coordenação da área de vigilância em saúde. 
IV – na identificação e no encaminhamento, para a 
unidade de saúde de referência, de situações que, 



relacionadas a fatores epidemiológicos, interfiram no 
curso de doenças ou tenham importância sanitária;  
 
Marque a alternativa correta: 
 
A) Apenas as afirmativas, I, II e III estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas, II, III e IV estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas, I, II e IV estão corretas. 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
13) Segundo o Decreto Presidencial nº 7.508/2011, 
o Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde 
conterá as seguintes disposições essenciais, exceto: 
 
A) Oferta de ações e serviços de vigilância em 
saúde, promoção, proteção e recuperação da saúde 
em âmbito regional e inter-regional. 
B) Responsabilidades assumidas pelos entes 
federativos perante a população no processo de 
regionalização, as quais serão estabelecidas de 
forma individualizada, de acordo com o perfil, a 
organização e a capacidade de prestação das ações 
e dos serviços de cada ente federativo da Região de 
Saúde. 
C) Publicidade dos direitos e deveres do usuário na 
saúde em todas as unidades de saúde do SUS, 
exclusive nas unidades privadas que dele participem 
de forma complementar. 
D) Investimentos na rede de serviços e as 
respectivas responsabilidades. 
 
14) De acordo com o RENAME (2020), são 
medicamentos da Relação Nacional de 
Medicamentos do Componente Básico, exceto: 
 
A) Amoxicilina. 
B) Dapsona. 
C) Atenolol. 
D) Dipirona. 
 
15) São doenças de periodicidade de notificação 
compulsória semanal, exceto: 
 
A) Acidente de trabalho com exposição a material 
biológico. 
B) Doença de Chagas Crônica. 
C) Leptospirose. 
D) Hanseníase. 
 
16) São doenças transmitidas por vetores: 
 
I – Malária; 
II – Dengue; 
III – Febre Amarela; 
IV – Esquistossomose; 
 
Marque a alternativa correta: 
 
A) Apenas as afirmativas, I, II e III estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas, II, III e IV estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas, I, II e IV estão corretas. 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 

17) O HumanizaSUS aposta em inovações em saúde 
como: 
 
I – Defesa de um SUS que reconhece a diversidade 
do povo brasileiro e a todos oferece a mesma 
atenção à saúde, sem distinção de idade, etnia, 
origem, gênero e orientação sexual; 
II – Mapeamento e interação com as demandas 
sociais, coletivas e subjetivas de saúde; 
III – Diminuição do grau de corresponsabilidade na 
produção de saúde e de sujeitos; 
IV – Valorização dos diferentes sujeitos implicados 
no processo de produção de saúde: usuários, 
trabalhadores e gestores; 
 
Marque a alternativa correta: 
 
A) Apenas as afirmativas, I, II e IV estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas, I, II e III estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas, II, III e IV estão corretas. 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
18) Doença crônica granulomatosa, proveniente de 
infecção causada pelo Mycobacterium leprae. Esse 
bacilo tem a capacidade de infectar grande número 
de indivíduos (alta infectividade), no entanto poucos 
adoecem (baixa patogenicidade); essas 
propriedades dependem de, além das características 
intrínsecas do bacilo, de sua relação com o 
hospedeiro e o grau de endemicidade do meio. Qual 
o nome dessa doença? 
 
A) Hanseníase. 
B) Herpes Simples. 
C) Infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV). 
D) Toxoplasmose. 
 
19) Doença febril aguda, de curta duração (no 
máximo 12 dias) e gravidade variável. Apresenta-se 
como infecções subclínicas e/ou leves, ate formas 
graves, fatais. Agente etiológico - Vírus amarílico, 
arbovírus do gênero Flavivírus e família Flaviviridae. 
E um RNA vírus. Essa doença denomina-se: 
 
A) Malária. 
B) Febre Amarela. 
C) Hepatite B. 
D) Varicela / Herpes Zoster. 
 
20) Marque a alternativa incorreta: 
 
A) Poliomelite é doença contagiosa, provocada por 
vírus e caracterizada por paralisia súbita geralmente 
nas pernas. A transmissão ocorre pelo contato direto 
com pessoas ou contato com fezes de pessoas 
contaminadas, ou ainda contato com água e 
alimentos contaminados. 
B) O tétano é uma infecção, causada por uma toxina 
(substância tóxica) produzida pelo bacilo tetânico, 
que entra no organismo por meio de ferimentos ou 
lesões na pele (tétano acidental) ou pelo coto do 
cordão umbilical (tétano neonatal ou mal dos sete 
dias) e atinge o sistema nervoso central. 



Caracteriza-se por contrações e espasmos, 
dificuldade em engolir e rigidez no pescoço. 
C) A difteria é uma doença muito contagiosa, 
provocada por um vírus que atinge principalmente 
crianças e provoca febre e manchas vermelhas na 
pele, começando pelo rosto, couro cabeludo e 
pescoço, se espalhando pelo tronco, braços e 
pernas. É transmitida pelo contato direto com 
pessoas contaminadas. 
D) A caxumba é uma doença viral, caracterizada por 
febre e aumento de volume de uma ou mais 
glândulas responsáveis pela produção de saliva na 
boca (parótida) e, às vezes, de glândulas que ficam 
sob a língua ou a mandíbula (sub-linguais e sub-
mandibulares). O maior perigo é a caxumba 
“descer”, isto é, causar inflamação dos testículos 
principalmente em homens adultos, que podem ficar 
sem poder ter filhos depois da infecção. Pode causar 
ainda inflamação dos ovários nas mulheres e 
meningite viral. É transmitida pela tosse, espirro ou 
fala de pessoas infectadas. 
 
21) De acordo com a RESOLUÇÃO COFEN Nº 
564/2017, podemos afirmar, exceto: 
 
A) É um DIREITO: Exercer atividades em locais de 
trabalho livre de riscos e danos e violências física e 
psicológica à saúde do trabalhador, em respeito à 
dignidade humana e à proteção dos direitos dos 
profissionais de enfermagem.  
B) É um DEVER: Requerer junto ao gestor a quebra 
de vínculo da relação profissional/usuários quando 
houver risco à sua integridade física e moral, 
comunicando ao Coren e assegurando a 
continuidade da assistência de Enfermagem. 
C) É uma PROIBIÇÃO: Provocar, cooperar, ser 
conivente ou omisso diante de qualquer forma ou 
tipo de violência contra a pessoa, família e 
coletividade, quando no exercício da profissão. 
D) É um DEVER: Prestar assistência de Enfermagem 
em condições que ofereçam segurança, mesmo em 
caso de suspensão das atividades profissionais 
decorrentes de movimentos reivindicatórios da 
categoria. 
 
22) Foi prescrito a um paciente hospitalizado, 
apresentando diarréia, vômito e hipertermia a 
solução de NPP 5%  200ml, KCL 19,1% 10ml, Bic Na 
10% 18ml, Glicose 50% 22ml, devendo a solução 
correr em 12 hrs. Calcular quantas gotas por minuto 
e ml por hora o paciente deverá receber? 
 
A) 7 gotas/min, 21 ml/h. 
B) 7 gotas/min, 14 ml/h. 
C) 6 gotas/min, 14 ml/h. 
D) 9 gotas/min,  18 ml/h. 
 
23) Sobre a Sonda Nasogástrica, podemos afirmar: 
 
I – Para o paciente, a sonda nasogástrica pode 
representar uma experiência negativa devido à dor 
causada por microtraumatismos de mucosa e reflexo 
do vômito gerado durante sua introdução. Para 

minimizar seu sofrimento, é imprescindível orientá-
lo quanto à necessidade da sonda e etapas do 
processo. 
II – A realização da sondagem nasogástrica com o 
paciente sentado ou decúbito elevado previne a 
aspiração do conteúdo gástrico caso ocorra vômito. 
III – A posição de flexão da cabeça reduz a 
probabilidade da sonda penetrar na traquéia. Para 
passar a sonda do esfíncter cricofaríngeo para o 
esôfago, solicitar ao paciente para que degluta, 
o que facilita a progressão no tubo digestivo. 
IV – Se a sonda nasogástrica foi indicada para 
esvaziamento gástrico, deve ser mantida aberta e 
conectada a um sistema de drenagem. Se não 
houver drenagem e o paciente apresentar náuseas, 
vômitos ou distensão abdominal, indica-se aspirar a 
sonda suavemente com uma seringa, pois pode 
estar obstruída. 
 
Marque a alternativa correta: 
 
A) Apenas as afirmativas, II, III e IV estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas, I, II e IV estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas, I, II e III estão corretas. 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
24) Os principais tipos de alterações respiratórias 
são, exceto: 
 
A) Bradipnéia - freqüência respiratória acima da 
normal. 
B) Ortopnéia - respiração facilitada em posição 
vertical. 
C) Respiração Estertorosa - respiração ruidosa. 
D) Dispnéia - dificuldade respiratória. 
 
25) A pupila com diâmetro aumentado chama-se: 
 
A) MIOSE.  
B) ISOCÓRICA.  
C) MIDRÍASE.  
D) ANISOCÓRICA.  
 
26) É uma série potencialmente fatal de contrações 
descoordenadas, ineficazes e muito rápidas 
dos ventrículos (câmaras inferiores do coração) 
causadas por múltiplos impulsos elétricos caóticos. 
Denomina-se: 

 
A) Assistolia.  
B) Taquicardia ventricular sem pulso. 
C) Fibrilação ventricular. 
D) Atividade Elétrica sem Pulso. 
 



27) A escolha do local de punção representa uma 
parte vital do diagnóstico. Existem diversos locais 
que podem ser escolhidos para a venopunção, 
apontados abaixo nas figuras. Embora qualquer veia 
do membro superior que apresente condições para 
coleta possa ser puncionada, as veias basílica 
mediana e cefálica são as mais frequentemente 
utilizadas. A veia basílica mediana costuma ser a 
melhor opção, pois a cefálica é mais propensa à 
formação de hematomas. São áreas a evitar: 
 

 

 
 
I – Locais com cicatrizes de queimadura; 
II – Membro superior próximo ao local onde foi 
realizada mastectomia, cateterismo ou qualquer 
outro procedimento cirúrgico; 
III – Fístulas arteriovenosas; 
IV – Áreas sem hematomas; 
 
Marque a alternativa correta: 
 
A) Apenas as afirmativas, II, III e IV estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas, I, II e III estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas, I, II e IV estão corretas. 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 
  
28) A prevenção da úlcera arterial consiste em: 
 
I – Proteção contra traumatismos térmicos, 
mecânicos e químicos no membro afetado. 
II – Facilitar atrofias musculares. 
III – Cuidado com as unhas, evitando paroníquias 
(inflamação ao redor da unha) e unha encravada. 
IV – Reduzir e manter controle de triglicérides e 
colesterol. 
 

Marque a alternativa correta: 
 
A) Apenas as afirmativas, I, III e IV estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas, I, II e III estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas, I, II e IV estão corretas. 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
29) “......................................é caracterizado por 
uma extensa liberação de líquido, com baixo 
conteúdo proteico, que conforme o local da agressão 
origina-se de soro sanguíneo ou das secreções 
serosas das células mesoteliais. Esse tipo de 
exsudato inflamatório é observado precocemente 
nas fases de desenvolvimento da maioria das 
reações inflamatórias agudas, encontrada nos 
estágios da infecção bacteriana.” 
 
Marque a alternativa que completa corretamente o 
enunciado acima: 
 
A) O exsudato seroso. 
B) O exsudato sanguinolento. 
C) O exsudato purulento. 
D) O Exsudato fibrinoso. 
 
30) Na administração dos imunobiológicos, adote 
alguns dos seguintes procedimentos: 
 
I – Verifique qual imunobiológico deve ser 
administrado, conforme indicado no documento 
pessoal de registro da vacinação (cartão ou 
caderneta) ou conforme indicação médica; 
II – Examine o produto, observando a aparência da 
solução, o estado da embalagem, o número do lote 
e o prazo de validade; 
III – Higienize as mãos antes e após o 
procedimento; 
IV – Observe a via de administração e a dosagem; 
 
Marque a alternativa correta: 
 
A) Apenas as afirmativas, II, III e IV estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas, I, II e IV estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas, I, II e III estão corretas. 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 


