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Prezado (a) candidato (a)
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:
Nº de Inscrição

Nome

QUESTÃO 02

LÍNGUA PORTUGUESA

O recurso que corresponde à estratégia de construção do
texto é, principalmente(o) (a)
a)
b)
c)
d)

emprego de coloquialismo e clichês.
uso de citações.
apresentação de argumentos.
análise de dados da realidade.

QUESTÃO 03
A respeito do gênero do texto, pode-se afirmar que se trata de um texto
a) descritivo, cujo objetivo e (acentuar o e) o de pormenorizar detalhes.
b) dissertativo, pois assemelha-se ao artigo de opinião,
acrescentando valores acerca do assunto discutido.
c) predominantemente narrativo, pois narra fatos ocorridos em um contexto temporal.
d) dissertativo/ descritivo, uma vez que apresenta tese e
há detalhamento nas ideias apresentadas.

Numa feira de agropecuária, um fazendeiro do Mato
Grosso do Sul encontrou-se com um Fazendeiro do estado do Tocantins.
O Fazendeiro do Mato Grosso do Sul perguntou:
- Cumpadre! Se o senhor não se importa deu perguntar, Qual é o tamanho da sua fazenda?
O Fazendeiro do Tocantins respondeu:
- Oia, cumpadre! Acho que deve di dar uns quatrocentos hectare é piquinina! E a sua?
Como o fazendeiro do Mato Grosso do Sul era do tipo
meio arrogante e cheio de mania de grandeza ele foi logo
esnobando o outro fazendeiro dizendo:
- Cumpadre! O senhor sabe que eu nunca me interessei de contá eu só sei que eu saio de manhã bem cedinho
e quando é meio dia eu ainda nem cheguei na metade da
propriedade.
- Eu sei cumpadre!... Eu sei! No começo eu também
andava de carroça... Squenta não!... Guenta firme cumpadre! Tenho certeza que tudo vai melhorar!

QUESTÃO 04
Com relação ao texto, analise como VERDADEIRA (V) ou
FALSA (F) cada uma destas assertivas.
(
(
(

Edilson Rodrigues Silva
http://recantodacronica.blogspot.com

(

QUESTÃO 01
Com base no texto lido, é possível afirmar que EXCETO:
a)
b)
c)
d)

) A variedade linguística pode ser identificada como
geográfica.
) O uso da linguagem rural entre os personagens somente pode ser entendida entre eles.
) A coloquialidade do fazendeiro do Tocantins diferencia o uso de linguagem do fazendeiro do Mato
Grosso do Sul.
) A escrita do texto demonstra reprodução da linguagem oral.

Marque a opção CORRETA, na ordem de cima para baixo:

a falta do título não dificultou a proposta do tema.
a proposta textual foi embasada em fatos do cotidiano.
os personagens são de uma área rural.
não ao houve contextualização para o desenvolvimento das ideias.

a)
b)
c)
d)
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(V) (F) (F) (F).
(V) (F) ( F) (V).
(V) (V) (V) (F).
( F) (F) (F) (V).
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QUESTÃO 05

QUESTÃO 09

O objetivo do autor do texto foi o de

Na frase: “No começo eu também andava de carroça...
Squenta não!... Guenta firme cumpadre! Tenho certeza
que tudo vai melhorar! Cumpadre!” O termo “também”
atribui a idéia de

a) apresentar dois personagens de estados brasileiros
diferentes.
b) demonstrar as dificuldades da língua portuguesa em
variadas circunstâncias.
c) discutir sobre os veículos de transporte e as diferenças entre eles.
d) apontar que, por meio da humildade, pode-se vencer
a arrogância do poder.

a)
b)
c)
d)

condição.
explicação.
conclusão.
adição.

QUESTÃO 10

QUESTÃO 06
Constitui a principal estratégia de persuasão no texto:

Marque a CORRETA forma de linguagem, segundo a norma padrão:

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Preconceito.
Ironia.
Fugacidade.
Humor.

QUESTÃO 07

“Tenho certeza para que tudo vai melhorar!”.
“Tenho certeza com que tudo vai melhorar!”.
“Tenho certeza de que tudo vai melhorar!”.
“Tenho certeza em que tudo vai melhorar!”.

QUESTÃO 11

Leia e analise os fragmentos:

O provérbio que melhor traduz as idéias do texto é:

“- O senhor sabe que eu nunca me interessei de contá
eu só sei que eu saio de manhã bem cedinho e quando
é meio dia eu ainda nem cheguei na metade da propriedade.
- Eu sei cumpadre!... Eu sei! No começo eu também andava de carroça... Squenta não!... Guenta firme cumpadre!
Tenho certeza que tudo vai melhorar!
Cumpadre!”

a)
b)
c)
d)

QUESTÃO 12
Baseando-se na pontuação do texto, leia e analise as assertivas abaixo:

Pode-se inferir que o termo carroca, no contexto, imprime
uma leitura de caráter
a)
b)
c)
d)

I.

Os sinais de reticencias em: “Eu sei cumpadre!... Eu
sei!” indicam que a ideia anterior foi interrompida, para
se completer, posteriormente.
II. O uso dos dois pontos em: “O Fazendeiro do Mato
Grosso do Sul perguntou:” representam que um dialogo se inicia.
III. O travessao na frase: “- Cumpadre! Se o senhor não
se importa deu perguntar, Qual é o tamanho da sua fazenda?” justifica-se pela marca da fala de um emissor.

ambíguo.
objetivo.
implícito.
superficial.

QUESTÃO 08
A frase: “Tenho certeza que tudo vai melhorar! Cumpadre!” pode ser considerada uma confirmação, para que o
discurso do fazendeiro do Tocantins se finalizasse como
a)
b)
c)
d)

“Quem tem boca vai a Roma”.
“Os humildes serão exaltados”.
“Mais vale uma pássaro na mão que dois voando”.
“Olho por olho; dente por dente”.

Marque a resposta CORRETA:

ideológico.
efêmero.
grosseiro.
descontextualizado.

a)
b)
c)
d)
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As assertivas I, II e III são verdadeiras.
Apenas a assertiva II é falsa.
Apenas a assertiva III é verdadeira.
As assertivas I, II e III são falsas.
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QUESTÃO 13
Leia e analise o fragmento abaixo:
“Numa feira de agropecuária, um fazendeiro do Mato Grosso do Sul encontrou-se com um Fazendeiro do estado do Tocantins.
O Fazendeiro do Mato Grosso do Sul perguntou:
- Cumpadre! Se o senhor não se importa deu perguntar, Qual é o tamanho da sua fazenda?
O Fazendeiro do Tocantins respondeu:”
Os verbos: “encontrou”; “perguntou”; “respondeu” demonstram um tempo
a)
b)
c)
d)

presente, em que as ações estão acontecendo.
futuro do pretérito, pois as idéias não foram finalizadas.
passado perfeito, cujas ações foram finalizadas.
hipotético, porque as idéias ainda serão apresentadas.

QUESTÃO 14
As questões 14 e 15 referem-se à charge abaixo. Leia-a, atenciosamente:

Pode-se inferir que as palavras “gato” e “cachorro” estão usadas em um sentido:
a)
b)
c)
d)

pleonástico.
metafórico.
metonímico.
hiperbólico.

QUESTÃO 15
O contexto temático da charge refere-se
a)
b)
c)
d)

ao início da vida.
ao término de um namoro.
as brigas entre casais.
ao relacionamento entre casais.
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Pode-se afirmar que a prevenção é um cuidado essencial
para evitar as amputações dos membros inferiores em
pacientes diabéticos. Baseado em todas as informações
aqui contidas e no Protocolo de Diabetes Mellitus (2010)
da Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, assinale a alternativa INCORRETA quanto à padronização do exame
com monofilamento do paciente portador de diabetes e
com risco de amputação:

Conhecimentos Específicos
QUESTÃO 16
O derrame pleural pode ser objetivamente definido como
o acúmulo anormal de líquidos na cavidade pleural, que
é o espaço virtual entre as pleuras visceral e parietal, as
quais deslizam uma sobre a outra, separadas por uma
fina película de líquido. Abaixo estão citados os principais
sinais achados ao exame físico associado à presença de
derrame pleural, EXCETO:

a) O monofilamento deve ter o peso de 10 gramas.
b) Ao aplicar o filamento, mantenha-o paralelo à superfície testada.
c) Ao aplicar o monofilamento deve-se realizar um movimento suave, faça-o curvar-se sobre a pele e aguarde
2 segundos enquanto o filamento toca a pele, curvase e sai do contato.
d) Evite aplicar o teste de monofilamento em úlceras,
áreas hiperceratóticas, de necrose ou cicatrizes, aplique ao redor.

a) Elevação e alteração da forma do diafragma, com retificação de sua porção medial.
b) Redução ou ausência de frêmito tóraco-vocal através
da palpação.
c) Macicez ou submacicez sobre a região onde há maior
acumulo de líquido evidenciado através da percussão.
d) Redução ou abolição do murmúrio vesicular sobre a
região onde há presença de líquido através da ausculta.

QUESTÃO 18
Quanto aos principais desinfetantes hospitalares para superfícies, marque a afirmativa que está INCORRETA:

QUESTÃO 17

a) O Álcool (etílico ou isopropílico) é utilizado para mobiliário. Em geral, causa opacificação de acrílicos e
ressecamento de plásticos e borrachas e deve ser
utilizado na concentração a 70% com fricção por 30
segundos.
b) Os compostos fenólicos são indicados para desinfecção de superfícies fixa e mobiliárias, em geral, não
devem ser utilizados em berçários e áreas de contato
com alimentos. Deve-se evitar contato com a pele ou
mucosa pode sofrer inativação na presença de matéria orgânica. São tóxicos e poluentes ambientais, é
recomendado concentração de uso de acordo com as
recomendações do fabricante.
c) O Cloro orgânico, pó ou pastilha (Clorocide) é indicado para Superfícies fixas e mobiliário, em áreas de
alimentação e berçário. Seu efeito pode sofrer inativação na presença de matéria orgânica e o uso está
indicado em concentração entre 2% e 3% com tempo
de exposição de 10 minutos.
d) Cloro inorgânico (hipoclorito) está indicado para desinfecção ou descontaminação de superfícies fixas. É
corrosivo sobre metais e tecidos, não deve ser associado a detergentes, é inativado na presença de matéria orgânica. Deve-se utilizá-lo na concentração de
1% com tempo de exposição de 10 minutos.

Segundo o Protocolo de Diabetes Mellitus (2010) da Secretaria de Saúde de Belo Horizonte:
“Apesar dos inúmeros alertas da Organização Mundial da
Saúde, no sentido de prevenir as amputações de membros
inferiores, estas ainda continuam sendo uma das maiores
demandas dos fundos da saúde pública, associados com
alta mortalidade pós operatória, alto índice de nova amputação e prolongamento no tempo de internação. No caso
de pacientes diabéticos, um número significativo destes
pacientes terá múltiplas internações, novos episódios de
ulcerações e amputações, aumentando enormemente o
custos do tratamento.”
Considerando o trecho acima e a imagem que se segue:

Imagem extraída do Protocolo de Diabetes Mellitus (2010) da
Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, p. 66.
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QUESTÃO 19

QUESTÃO 21

Analise a imagem e enumere a sequência CORRETA, em
relação à ação do socorrista, quando evidencia o que o
fato abaixo demonstrou.

A Lei n.º 7.4925 de Junho 1986 dispõe sobre regulamentação do exercício de Enfermagem, destaca nos artigos
6º e 7º quem são os enfermeiros e os técnicos de Enfermagem e qual a competência de cada um. De acordo com
a mesma, é de competência do técnico de Enfermagem,
EXCETO:
a) Assistir o enfermeiro no planejamento, programação,
orientação e supervisão das atividades de assistência
de enfermagem.
b) Cuidados diretos de enfermagem a clientes graves
com risco de morte.
c) Participar da elaboração, exercício e avaliação dos
planos assistenciais de saúde.
d) Participar na prevenção das DST em geral e programas de vigilância epidemiológica.
QUESTÃO 22

Imagem extraída do Livro Noções de
primeiros socorros no trânsito, capítulo 2, (2005).

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

O objetivo básico da administração de materiais consiste
em colocar os recursos necessários ao processo produtivo com qualidade, quantidade adequada, no tempo correto e com o menor custo. A falta de material nas organizações hospitalares e assistenciais podem ser identificadas
em três diferentes grupos. Em concordância com o texto
acima correlacione a 2ª de acordo com a 1ª coluna:

manter a calma.
garantir a segurança.
pedir socorro.
controlar a situação.
verificar a situação das vítimas.
realizar algumas ações com as vítimas.

Marque a alternativa que corresponda à sequência correta:
a)
b)
c)
d)

1 COLUNA
A) causas
estruturais
B) causas
organizacionais
C) causas
individuais

1, 2, 3, 4, 5 e 6.
2, 1, 4, 3, 6 e 5.
3, 1, 2, 4, 5 e 6.
1, 2, 4, 3, 5 e 6.

QUESTÃO 20
A teoria das Necessidades Humanas Básicas (NHB) de
WANDA HORTA, fundamenta-se na teoria da motivação
de MASLOW, que tem como base o conceito da hierarquização das necessidades que influenciam o comportamento humano. Conforme esta teoria, certas necessidades humanas são mais básicas do que outras, ou seja,
algumas necessidades devem ser atendidas antes que
outras. De acordo com a hierarquização das NHB, o indivíduo deve satisfazer suas necessidades básicas na seguinte sequência:

2 COLUNA
(
) falta de profissionalismo da
direção, falta de recursos
financeiro.
(
) diretores improvisados,
funcionários desmotivados.
(
) clientelismo político,
centralização excessiva.

Assinale a alternativa com sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)

C – B – A.
B – C – A.
A – B – C.
B – A – C.

QUESTÃO 23
Hoje em dia, por questão de segurança, são usadas seringas e agulhas descartáveis. Tomando este cuidado,
evita-se que a pessoa contraia principalmente a seguinte
doença:

a) Necessidades fisiológicas - de segurança - auto estima - afeto e pertencimento - auto-realizacão.
b) Necessidades fisiológicas - auto estima - de seguraafeto e pertencimento - auto-realizacão.
c) Necessidades fisiológicas - de segurança - afeto e
pertencimento - auto estima - auto-realizacão.
d) Necessidades fisiológicas - afeto e pertencimentoauto estima - de segura - auto-realizacão.

a)
b)
c)
d)
7

Sarampo.
Hepatite.
Meningite.
Coqueluche.
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 27

Segundo a Lei Orgânica da Saúde, desenvolver ações de
execução, controle e avaliação do Sistema Único de Saúde é competência do nível

A cicatrização por primeira intenção ocorre quando são
criados ferimentos assépticos, com um mínimo de destruição e reação tecidual no pós-operatório. Isso inclui fechamento da incisão com fios de sutura, grampeamento ou
adesivos aplicados o mais próximo possível do tempo do
corte. A cicatrização por primeira intenção acontece nas
seguintes condições, EXCETO:

a)
b)
c)
d)

Federal.
Estadual.
Distrital.
Municipal.

a) Os bordos de uma ferida incisionada em uma pessoa
saudável são aproximadas com precisão e rapidamente.
b) A contaminação limita-se ao mínimo, pela aderência
rígida às técnicas assépticas.
c) Após o fechamento, nenhum espaço morto é deixado
para se tornar possível local de infecção.
d) O tecido cicatricial é extenso por causa do tamanho
do ferimento aberto que deve ser fechado.

QUESTÃO 25
De acordo com a Portaria n° 2048 de 05/11/2002, as unidades não-hospitalares de atendimento às urgências e
emergências e que integram o Sistema Estadual de Urgências e Emergências e de sua respectiva rede assistencial, devem estar aptas a prestar atendimento resolutivo
aos pacientes acometidos por quadros agudos ou crônicos agudizados. Devem funcionar nas 24 horas do dia e
estar habilitadas a prestar assistência correspondente ao
primeiro nível de assistência da média complexidade. Assim, têm como principais missões, EXCETO:

QUESTÃO 28
A traqueostomia é o principal estoma respiratório. Tem
sido realizada, primariamente, em situações de emergência e também associada a outros tipos de cirurgias
como dependente, adicional, paliativa e complementar,
em diversas especialidades. Todas as alternativas abaixo
referem-se à indicação e estão corretas, EXCETO:

a) Centralizar o atendimento de pacientes com quadros
agudos de média complexidade.
b) Dar retaguarda às unidades básicas de saúde e de
saúde da família.
c) Articular-se com unidades hospitalares, unidades de
apoio diagnóstico e terapêutico, e com outras instituições e serviços de saúde do sistema loco regional,
construindo fluxos coerentes e efetivos de referência
e contra-referência.
d) Diminuir a sobrecarga dos hospitais de maior complexidade que hoje atendem esta demanda.

a) Esternotomia recente.
b) Afecção neurológica que afeta o centro da respiração.
c) Acesso à traquéia nos casos de ventilação mecânica
prolongada.
d) Traumatismo torácico associado à contusão pulmonar
grave e movimentos paradoxais.

QUESTÃO 26
Segundo Rodriguez (2002), o atendimento à crise Convulsiva pelo SAMU, requer a aplicação de cuidados, intervenções e tratamento medicamentoso. Após a leitura
da afirmativa acima, pde-se afirmar que são cuidados de
enfermagem basicamente, EXCETO:
a) Proteger o paciente evitando que se machuque.
b) Manter o paciente em decúbito lateral para evitar a
aspiração. Também pode ser usada uma cânula de
Guedel.
c) As complicações podem incluir bronco-aspiração, hipoventilação, hipóxia, acidose metabólica, arritmias
cardíacas, rabdomiólise e morte súbita.
d) Providenciar acesso venoso se possível, e administrar medicamento de acordo com o estabelecido pelo
médico.
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QUESTÃO 29
No tratamento da parada cardiorespiratória (PCR), o reconhecimento precoce dos traçados eletrocardiográficos,
pela equipe de saúde e o pronto atendimento a este ritmo,
podem causar impacto direto no índice de morbimortalidade. Observe o traçado abaixo:

Imagem disponível em: http://users.matrix.com.br/grace/fv.html
acessado em 12/10/2011.

Baseando-se no texto e no traçado acima, marque a alternativa incorreta.
a) Trata-se de uma Fibrilação Ventricular.
b) Inicialmente deve-se iniciar uma RCP baseado no suporte básico de vida.
c) O tratamento inicial é baseado na administração de
Dobutamina.
d) O tratamento é o mesmo da Taquicardia Ventricular.
QUESTÃO 30
Abaixos estão listados procedimentos que NÃO devem
ser realizados com vítimas de acidentes, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Movimentar a vítima.
Não instalar torniquetes.
Jamais retirar o capacete de um motociclista.
Não se deve oferecer líquidos, nem sólidos à vítima.
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