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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

• Para a realização desta Prova, você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES. No momento adequado, ser-lhe-á 

entregue o seu CARTÃO-RESPOSTA PERSONALIZADO. 

• As questões estão assim distribuídas: 

 

 

 

• Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto, solicite outro ao fiscal, de imediato. Não serão aceitas 

reclamações posteriores. 

• Nenhum candidato poderá sair da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os 

casos de emergência médica. 

• Só poderá ser utilizado como “borrão” o próprio CADERNO DE QUESTÕES. 

• Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem uso de aparelho(s) de cálculo. 

• O porte de quaisquer aparelhos de comunicação e/ou de registro de dados, no recinto da prova, a qualquer 

momento, caracteriza TENTATIVA DE FRAUDE, procedendo-se à retirada imediata do candidato e a sua 

ELIMINAÇÃO SUMÁRIA do concurso. 

• As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no CARTÃO-RESPOSTA, pois a correção das provas será 

efetuada, considerando-se, exclusivamente, o conteúdo do cartão. 

• Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o CARTÃO-RESPOSTA devidamente ASSINADO e também o 

CADERNO DE QUESTÕES. A não devolução de qualquer um deles implicará eliminação do candidato. 

 
 

 

• Verifique se os seus dados pessoais (nome, RG e data de nascimento) estão corretos no CARTÃO-RESPOSTA óptico. 

Caso haja algum dado incorreto, solicite ao fiscal o formulário próprio para correção. 

• Leia atentamente cada questão e assinale no CARTÃO-RESPOSTA óptico a alternativa correta. 

• A questão que tiver mais de uma resposta assinalada será considerada errada, mesmo que uma das assinalações 

esteja correta. 

• O CARTÃO-RESPOSTA óptico NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro 

fora dos locais destinados às respostas. 

• A maneira correta de assinalar a alternativa no CARTÃO-RESPOSTA óptico é cobrindo, fortemente, com caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, o espaço a ela correspondente, conforme 
modelo a seguir: 

  Marque as respostas assim: 
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LÍNGUA PORTUGUESA .................................................................................................................. 10 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 
Leia o texto abaixo e responda às questões de 1 a 10: 

 

 

TRÊS APITOS 
                                Noel Rosa 

1 Quando o apito 

2 Da fábrica de tecidos 

3 Vem ferir os meus ouvidos, 

4 Eu me lembro de você. 

5 Mas você anda, 

6 Sem dúvida, bem zangada 

7 E está mesmo interessada 

8 Em fingir que não me vê. 

 

9 Você que atende ao apito 

10 De uma chaminé de barro 

11 Por que não atende ao grito, 

12 Tão aflito, 

13 Da buzina do meu carro? 

 

14 Você no inverno 

15 Sem meias vai pro trabalho, 

16 Não faz fé com agasalho, 

17 Nem no frio você crê. 

18 Mas você é mesmo 

19 Artigo que não se limita, 

20 Quando a fábrica apita 

21 Faz reclame de você. 

22 Nos meus olhos você lê 

23 Que eu sofro cruelmente 

24 Com ciúmes do gerente 

25 Impertinente, 

26 Que dá ordens a você. 

 

27 Sou do sereno, 

28 Poeta muito soturno, 

29 Vou virar guarda-noturno 

30 E você sabe por quê. 

31 Mas você não sabe 

32 Que, enquanto você faz pano, 

33 Faço junto do piano 

34 Estes versos pra você. 

 

1. De acordo com o entendimento que se faz do texto, 
marque a opção incorreta: 
 
a) Dentre as possíveis funções que a linguagem do texto 

pode apresentar, percebe-se a função emotiva; 
b) Sem dúvida, o que predomina no texto é o aspecto 

denotativo da linguagem; 
c) O texto está escrito em versos e apresenta rimas; 
d) Sendo um texto literário, é natural que se perceba o 

aspecto conotativo da linguagem. 

2. Fazendo uma análise mais detalhada do texto, pode-se 
perceber que: 
 

a) Apresenta forte caracterização lírica; 
b) A intenção maior do texto é fazer comentários 

pejorativos sobre os operários; 
c) Na verdade, o objetivo maior do texto é apresentar 

uma crítica às péssimas condições salariais do 
operário brasileiro; 

d) Há caracterização subjetiva no poema, mas a 
temática maior do texto é política. 

 
3. O poeta constantemente faz referência a uma pessoa: 

“você”. Pode-se dizer que essa pessoa é: 
 

a) Uma empresária do ramo de tecidos que faz pouco 
caso do poeta porque ele é um boêmio; 

b) Uma operária que não quer  o poeta porque ele é o 
gerente da fábrica e quer apenas se aproveitar dela; 

c) Uma operária que não demonstra nenhum interesse 
pelo poeta, embora ele pareça ter uma condição 
financeira melhor do que ela; 

d) Uma moça que vende lanche na frente de uma 
fábrica de tecidos e despreza o poeta porque ele é 
namorador e não quer nada sério com ela. 

 
4. Sobre a linguagem que o poeta utiliza no texto, pode-se 

afirmar que: 
 

a) É profundamente rebuscada, a ponto de 
comprometer o entendimento do texto; 

b) É hermética o suficiente para tornar a mensagem do 
texto obscura; 

c) Apresenta figuração intensa, a ponto de 
comprometer o seu aspecto poético; 

d) Não apresenta complexidade, aproximando-se do 
aspecto coloquial. 

 
5. Marque a opção cuja palavra não representa sinônimo de 

“impertinente” (v 25): 
 

a) Rabugento; 
b) Insolente; 
c) Oportuno; 
d) Chato. 

 
6. Observe: 
 

Por que não atende ao grito, 

Tão aflito, 

Da buzina do meu carro? (segunda estrofe) 
 

Analisando as palavras destacadas nos versos acima, pode-se 
afirmar que há um caso de: 
 

a) Personificação; 
b) Aliteração; 
c) Anáfora; 
d) Redundância. 

 

7. Marque a opção em que as palavras são acentuadas 
obedecendo à mesma regra: 

 

a) Você, dúvida, ciúme; 
b) Fé, crê, lê; 
c) Chaminé, você, dúvida; 
d) Fábrica, crê, lê.  
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8. Repare que no verso 11 aparece a expressão “por que” 
(separado e sem acento) e no verso 30, “por quê” 
(separado e com acento), ambas grafadas corretamente.
Assim, marque a opção que traz um erro
dos porquês: 

 
a) Por que a operária não queria o poeta? 
b) A operária não o queria porque ele era mulherengo;
c) A buzina era a razão porquê a operária não queria o 

poeta; 
d) A operária não entendia o porquê das buzinadas.

 

9. Analisando a palavra destacada na oração “
se limita (v 19), pode-se marcar como correto
 
a) É uma conjunção integrante e inicia uma oração 

substantiva subjetiva; 
b) É uma conjunção integrante e inicia uma o

adjetiva restritiva; 
c) É um pronome relativo e inicia uma oração 

substantiva predicativa; 
d) É um pronome relativo e inicia uma oração adjetiva.

 

10. As palavras “interessada” (v 7), “chaminé” (v 10) e 
“impertinente” (v 25) apresentam, respectivamente
 
a) 10, 7 e 10 fonemas; 
b) 9, 6 e 10 fonemas; 
c) 10, 6 e 9 fonemas; 
d) 9, 6 e 11 fonemas. 

 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES
 
 
11. O ex-presidente da República, Itamar Franco, falecido em 

02 de julho de 2011, governou o Brasil entre outubro de 
1992 e dezembro de 1994. No seu curto governo, foram 
tomadas medidas de grande importância para a economia 
nacional. Assim sendo, assinale a alternativa que 
apresenta a principal contribuição do governo de Itamar 
Franco para a economia brasileira. 
 
a) O Plano Cruzado, caracterizado pelo congelamento 

de preços e salários. 
b) A recriação do Cruzeiro como moeda nacional
c) O Plano Real, responsável pela estabilização da 

inflação. 
d) A estatização de grandes empresas privadas, a 

exemplo da Companhia Vale do Rio Doce

 
12.   Leia com bastante atenção o texto a seguir e reflita

 
 "Um habitante de Madagascar só dispõe de 5 litros de 

água por dia. O americano, segundo a ONU, consome 

600, os europeus, 200. De energia, cada americano 

precisa em média de tanta quanto três suíços, quatro 

italianos, 160 tanzanianos e 1100 ruandenses."

Forum", nº. 2, 2001. p.16.) 

 

Repare que no verso 11 aparece a expressão “por que” 
(separado e sem acento) e no verso 30, “por quê” 

ambas grafadas corretamente. 
erro quanto ao uso 

Por que a operária não queria o poeta?  
A operária não o queria porque ele era mulherengo; 

ê a operária não queria o 

a não entendia o porquê das buzinadas. 

Analisando a palavra destacada na oração “Artigo que não 

correto: 

É uma conjunção integrante e inicia uma oração 

É uma conjunção integrante e inicia uma oração 

É um pronome relativo e inicia uma oração 

É um pronome relativo e inicia uma oração adjetiva. 

As palavras “interessada” (v 7), “chaminé” (v 10) e 
respectivamente: 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 

presidente da República, Itamar Franco, falecido em 
02 de julho de 2011, governou o Brasil entre outubro de 

dezembro de 1994. No seu curto governo, foram 
tomadas medidas de grande importância para a economia 
nacional. Assim sendo, assinale a alternativa que 
apresenta a principal contribuição do governo de Itamar 

do, caracterizado pelo congelamento 

A recriação do Cruzeiro como moeda nacional. 
O Plano Real, responsável pela estabilização da 

A estatização de grandes empresas privadas, a 
exemplo da Companhia Vale do Rio Doce. 

m bastante atenção o texto a seguir e reflita: 

"Um habitante de Madagascar só dispõe de 5 litros de 

água por dia. O americano, segundo a ONU, consome 

600, os europeus, 200. De energia, cada americano 

precisa em média de tanta quanto três suíços, quatro 

italianos, 160 tanzanianos e 1100 ruandenses." ("Revista 

Levando-se em consideração a necessidade de se atingir 
a sustentabilidade ambiental do planeta, podemos 
concluir corretamente que:

 
a) Deve-se elevar o padrão de consumo dos países mais 

pobres do planeta aos patamares norte
b) O padrão de consumo norte

insustentável. 
c) O modelo de produção e consumo norte

o mais adequado para o planeta.
d) A questão do consumo não tem relação com 

sustentabilidade ambiental.

 
13. O Sertão Nordestino é considerado como 

mais complexas do território brasileiro, sobretudo pela 
sua condição climática. No contexto atual está sendo 
executada uma grande obra, representada no cartograma 
a seguir, que tem levantado questionamentos no campo 
da política, da economia e

a) Da construção de hidrelétrica de Belo Monte
b) Da construção da Ferrovia Transnordestina
c) Da malha rodoviária nordestina
d) Do projeto de transposição de águas do Rio São 

Francisco. 
 

14.  A análise da estrutura etária de um país se constitui em 
importante ferramenta para o planejamento econômico e 
para a implantação de políticas públicas. Nesse sentido, 
analisando-se os gráficos a seguir, que demonstram a 
evolução da estrutura etária brasi
alternativa correta: 
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se em consideração a necessidade de se atingir 
a sustentabilidade ambiental do planeta, podemos 

que: 

se elevar o padrão de consumo dos países mais 
pobres do planeta aos patamares norte-americanos. 
O padrão de consumo norte-americano é 

O modelo de produção e consumo norte-americano é 
o mais adequado para o planeta. 
A questão do consumo não tem relação com 
sustentabilidade ambiental. 

O Sertão Nordestino é considerado como uma das áreas 
mais complexas do território brasileiro, sobretudo pela 
sua condição climática. No contexto atual está sendo 
executada uma grande obra, representada no cartograma 
a seguir, que tem levantado questionamentos no campo 
da política, da economia e do meio ambiente.  Trata-se: 

 

Da construção de hidrelétrica de Belo Monte. 
Da construção da Ferrovia Transnordestina. 
Da malha rodoviária nordestina. 

transposição de águas do Rio São 

A análise da estrutura etária de um país se constitui em 
importante ferramenta para o planejamento econômico e 
para a implantação de políticas públicas. Nesse sentido, 

se os gráficos a seguir, que demonstram a 
evolução da estrutura etária brasileira, assinale a única 
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a) O aumento percentual de jovens no período indicado 
demonstra que o Brasil deverá ampliar os 
investimentos em educação básica. 

b) Os gráficos não demonstram nenhuma mudança na 
composição etária do Brasil, não sendo necessárias 
mudanças nas políticas públicas. 

c) A redução do percentual de idosos demonstra que 
houve redução da expectativa de vida no Brasil. 

d) O aumento percentual de adultos e idosos indica uma 
tendência de envelhecimento do Brasil, implicando 
em maiores gastos previdenciários, bem como a 
implementação de programas e planos de assistência 
social voltados para a terceira idade. 
 

15.  Atualmente, o chamado “Mundo Árabe” encontra-se em 
efervescência política. Em diversos países, como no Egito, 
na Líbia, Síria e Iêmen, têm ocorrido conflitos entre 
manifestantes e tropas dos governos. No Egito, a 
insurreição popular derrubou o governo de Osni Mubarak  
em fevereiro deste ano. A crise política vivenciada pelo 
mundo árabe no contexto atual tem a capacidade de 
afetar a economia e as relações internacionais. Isso se 
justifica pelo fato: 
 
a) De representarem uma parcela significativa no 

comércio mundial de petróleo. 
b) De serem países com alto Índice de Desenvolvimento 

Humano. 
c) De todos os países possuírem arsenais nucleares. 
d) De serem países altamente industrializados. 

 
 

CONHECIMENTOS LOCAIS 
 
 
Leia o trecho a seguir e responda às questões 16 e 17. 
 
 
“Barras teve origem durante o processo de ocupação das 

terras e da expansão da pecuária na região do Longá. A 

convergência de rios e riachos serviu de base para a instalação 

das fazendas. Em meados de século XVIII, o fazendeiro e 

coronel Miguel Carvalho de Aguiar, vindo da Bahia, deu início 

à construção de uma Capela [...]. A Capela erigiu-se na antiga 

fazenda Buritizinho, de propriedade de Manuel da Cunha 

Carvalho, abastado fazendeiro que deu conclusão à obra 

iniciada por Miguel Carvalho de Aguiar, que faleceu antes da 

conclusão da Capela. Ao falecer em 1804, o sobrinho que 

herdara a fazenda Buritizinho, Manuel José da Cunha, legou 

[...], Orago da Capela, a posse de terras da fazenda além do 

gado que nela existia. Estava dessa forma iniciado o núcleo 

que deu origem à ‘povoação das Barras’ [...] elevada à 

condição de Vila, em 1841, e a categoria de cidade através do 

Decreto Estadual nº. 1, de 28 de dezembro de 1885, com a 

denominação de Barras do Maratoã, sendo posteriormente 

simplificado para Barras. [...]”. 
 
Fonte: Barras. In: Perfil dos Municípios Piauienses. Teresina: Fundação Cepro. 

1992, p. 63. 
 
16. Segundo o fragmento do texto acima, o município de 

Barras teve sua origem ligada: 

 

a) A criação de uma igreja que possibilitou a formação 

do povoado de Buritizinho. 

b) Ao desenvolvimento da atividade da piscicultura 

nos rios da região. 

c) A instalação de fazendas de gado. 

d) A sua proximidade com Esperantina, Piripiri e 

outros municípios, criando um grande comércio de 

gado da região. 

 
17. Com referência ao trecho acima, podemos analisar que 

no crescimento do povoado e no surgimento da cidade 

de Barras houve, além da ação do poder político, a 

participação da (o):  

 

a) Atividade econômica da cana-de-açúcar pela 

riqueza do solo da região. 

b) Poder religioso na congregação da população local e 

vizinha; o exemplo desse poder é a construção de 

templo religioso e articulação da elite local na 

atuação política e econômica na região. 

c) Governo Federal na construção de cidades para 

povoar a região nordeste. 

d) Poder municipal para desenvolver a cidade de 

Buritizinho. 

 
18. Sobre o município de Barras é possível afirmar:  

 
I. Os rios da região não tiveram importância no 

crescimento e desenvolvimento de Barras; 
II. Os limites de Barras a leste são com os municípios 

de Piripiri e Batalha; 
III. As terras que deram origem a Barras foram 

intensamente exploradas pela atividade da 
piscicultura; 

IV. O nascimento do povoado que daria origem a 
cidade de Barras está intrinsecamente relacionado 
à construção de uma igreja em homenagem a Nossa 
Senhora da Conceição.  
  

a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
 
19.  Analise a reportagem abaixo e assinale a alternativa 

correta: 
 

Prefeitos do Território dos Cocais se reúnem em Porto. 
Na reunião, os gestores tratarão, dentre outras pautas, a 

prestação de contas do consórcio e o plano para 2011. 
 

Atualizada em 26/01/2011 - 10:28 h 

 
Neste sábado, dia 29, os prefeitos e representantes dos 

municípios que compõem o CITCOCAIS – Consórcio 

Intermunicipal para Desenvolvimento do Território dos Cocais 

– se encontrarão em mais uma assembléia, desta vez, no 

município de Porto.  
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Ao todo, são 11 os municípios que constituem o 

CITCOCAIS: Barras, Batalha, Esperantina, Joca Marques, 

Joaquim Pires, Luzilândia, Matias Olímpio, Morro do Chapéu 

do Piauí, Nossa Senhora dos Remédios, Porto e São João do 

Arraial.  

Na reunião, os gestores tratarão, dentre outras pautas, a 

prestação de contas do consórcio e o plano para 2011 além da 

eleição e posse da nova diretoria, da qual o atual presidente, o 

prefeito Francisco Lima de São João do Arraial, está cotado 

para a reeleição.  

Fonte: http://novo.portalappm.com.br/noticias/prefeitos-do-territorio-dos-
cocais-se-reunem-em-porto-37426.html. Acesso em 01/02/2011. 

  

a) O consórcio tem a finalidade de desenvolver apenas 
os municípios de Barras, Batalha e Porto. 

b) A reportagem menciona que Barras será sede das 
próximas ações do consórcio. 

c) Os poderes municipais integrantes do Citcocais têm 
entre as finalidades unir forças coletivas para trazer 
benefícios para a região que abrange não somente 
Barras, mas todos os municípios integrantes do 
consórcio.  

d) Podemos analisar que a assembléia tinha como 
objetivo criar uma diretoria específica em Porto 
para centralizar todas as ações para o ano de 2011.  

 
20.  Analise os dados abaixo referentes às informações 

diagnósticos socioeconômico do município de Barras e 
responda à alternativa correta: 

 
 

Quadro 01 
 

Distribuição dos domicílios segundo a existência de banheiro 
ou sanitário 

 

 EXISTÊNCIA DE BANHEIRO  DOMICÍLIOS ATENDIDOS 
 OU SANITÁRIO              
       Nº. ABSOLUTO   % 
 
 Dispunham 3.097                    34,5 
 Não dispunham 5.881                     65,5 
 TOTAL 8.978                    100,0 

  
Quadro 02 

 

Distribuição dos domicílios segundo o destino dado ao lixo 
 
 DESTINO DADO AO LIXO         DOMICÍLIOS ATENDIDOS 
 

  Nº. ABSOLUTO % 
 
 Coletado 2.347                26,1 
 Outro destino 6.631                73,9 
 TOTAL 8.978              100,0 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico – 2000. In: 

http://www.cepro.pi.gov.br/download/201012/CEPRO20_83b24651cd.
pdf. Acesso em 02/02/2011. 

 

a)  Podemos perceber que o município de Barras não 
tem problemas de saneamento básico, no que se 
refere aos banheiros e sanitários em domicílios, 
porém precisa desenvolver políticas públicas 
relacionadas à coleta e ao destino do lixo. 

b)  O município de Barras, juntamente com os poderes 
estaduais e federais, precisa desenvolver políticas 
públicas que contemplem tanto no saneamento, 
como no que se refere à existência de banheiros ou 
sanitários em domicílio, como na coleta e no 
destino do lixo.  

c)  A situação apresentada pelo quadro 01 e 02 não 
apresenta perigo para a organização do município. 

d)  A análise dos quadros demonstra que o município 
precisa apenas criar soluções para coleta do lixo 
urbano e um destino correto que não prejudique os 
seus lençóis freáticos. 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21. Foram prescritas para a paciente MJS 20 unidades de 

insulina NPH para serem administradas às 6h, entretanto 
no posto de enfermagem não há seringa padrão 
graduada em 100 UI, apenas seringas graduadas em 80 
unidades. Nesse caso, o técnico em enfermagem para 
administrar corretamente a insulina deverá aspirar na 
seringa de 80 UI o valor referente à: 
 
a) 12 unidades. 
b) 14 unidades. 
c) 16 unidades. 
d) 20 unidades. 

 
22. Foi prescrito para uma criança com processo infeccioso 

uma dose de 200 mg de metronidazol endovenoso. 
Sabendo que o frasco de 100 ml de metronidazol tem 
uma concentração de 5mg/ml, o técnico em enfermagem 
deverá infundir na criança apenas: 
 
a) 60 ml. 
b) 50 ml. 
c) 40 ml. 
d) 20 ml. 

 
23. O crânio é definido como um sistema fechado, 

heterogêneo e dependente de fenômenos respiratórios e 
circulatórios. A hipertensão intracraniana é caracterizada 
pela elevação da pressão intracraniana (PIC), considera-
se como referência uma PIC normal de: 
 
a) De 0 a 10 mmHg. 
b) De 11 a 20 mmHg. 
c) De 21 a 40 mmHg. 
d) Acima de 41 mmHg. 

 
24. Como o diabetes é uma doença evolutiva, com o 

decorrer dos anos, quase todos os pacientes requerem 
tratamento farmacológico, uma vez que as células beta 
do pâncreas tendem a progredir para um estado de 
falência parcial ou total ao longo dos anos. Marque a 
alternativa que contempla apenas fármacos utilizados no 
tratamento do diabetes: 

 
a) Propranolol, Hidralazina e Insulina. 
b) Sinvastatina, Hidroclorotiazida e Glibenclamida. 
c) Insulina, Metformina e Enalapril. 
d) Glicazida, Insulina e Glibenclamida. 
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25. A administração de medicamentos na região dorso 
glútea é indicada quando houver a necessidade de se 
administrar 3 a 5 ml.  A área é estabelecida traçando-se 
um eixo imaginário horizontal com origem na saliência 
mais proeminente da região sacra, e outro eixo vertical, 
originando na tuberosidade isquiática, a injeção é 
aplicada no quadrante látero-superior externo. A 
administração do medicamento no local correto e de 
forma segura evita a punção inadvertida de um 
importante nervo que passa próximo ao local, trata-se do 
nervo: 
 
a) Obturatório. 
b) Ciático. 
c) Vago. 
d) Femoral. 

 
26. Com relação à organização das geladeiras utilizadas pelo 

Programa Nacional de Imunizações, destinadas à 
estocagem de imunobiológicos, julgue os seguintes itens: 
 

I. No evaporador (congelador) colocar gelo reciclável 

(gelox ou bobinas com água) na posição vertical. Esta 

norma contribui para a elevação lenta da temperatura, 

oferecendo proteção aos imunobiológicos na falta de 

energia elétrica ou defeito do equipamento; 

II. Na primeira prateleira devem ser colocadas as vacinas 

que podem ser submetidas à temperatura negativa (dT, 

DTP, Hepatite B, Hib, influenza, TT e BCG) dispostas em 

bandejas perfuradas para permitir a circulação de ar; 

III. Na segunda prateleira, no centro, colocar termômetro 

de máxima e mínima na posição vertical, em pé; 

IV. Retirar todas as gavetas plásticas e suportes que 

existam na parte interna da porta e, no lugar da gaveta 

grande, pode-se colocar os diluentes, soros ou caixas 

com as vacinas conservadas entre +2 e +8°C. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 

a) I e III. 
b) II e IV. 
c) II e III. 
d) I e IV. 

 
27. Um jovem de 22 anos deu entrada no hospital após um 

acidente com álcool, com queimaduras em toda região 

anterior do tronco, face anterior e posterior do braço 

direito, face anterior da perna direita e região genital; de 

acordo com a regra dos nove, sua porcentagem de área 

corporal queimada é de: 

 

a) 55% 

b) 46% 

c) 37% 

d) 28% 

28. O envelhecimento provoca diversas modificações no 
funcionamento do organismo humano. Assim, assinale a 
alternativa que contempla apenas alterações fisiológicas 
consideradas normais do processo de envelhecer: 
 
a) Incontinência urinária, hipotensão arterial e 

taquicardia. 
b) Arritmia cardíaca, insuficiência renal e hipertensão 

arterial. 
c) Troca gasosa diminuída, afasia e dislalia. 
d) Redução da estatura, redução do paladar e pele 

seca, fina e enrugada. 
 
29. Durante a parada cardiorrespiratória no adulto, a 

massagem cardíaca deve ser o mais precocemente 
iniciada, a fim de reduzir o dano cerebral provocado pela 
ausência de circulação sanguínea. O técnico em 
enfermagem, como integrante da equipe de saúde, deve 
conhecer a correta realização das manobras de 
ressuscitação a fim de prestar uma assistência de 
qualidade. Assim, com relação à massagem cardíaca 
marque a alternativa correta: 
 
a) Deve comprimir o mínimo possível a caixa torácica, 

evitando assim possíveis fraturas dos arcos costais. 
b) Deve ser realizada a uma frequência de mais de 100 

compressões por minuto. 
c) O correto local da massagem cardíaca fica sobre os 

arcos costais que protegem o coração. 
d) A correta frequência das massagens cardíacas deve 

ser entre 60 e 80 compressões por minuto. 
 
30. Um paciente vítima de traumatismo crânio encefálico 

grave após acidente de motocicleta deu entrada no 
pronto-socorro em estado crítico, apresentando 
diâmetros pupilares diferentes e postura anormal de 
extensão dos membros. Portanto, apresentando: 
 
a) Isocoria e decorticação. 
b) Anisocoria e descerebração. 
c) Diplopia e dessaturação. 
d) Ambliopia e paraplegia. 

 
31. A assistência em planejamento familiar deve ser parte 

integrante do conjunto de ações de atenção à mulher, ao 
homem ou ao casal, dentro de uma visão de 
atendimento integral à saúde. São métodos 
contraceptivos de barreira, exceto: 
 
a) Preservativos. 
b) Diafragma. 
c) Ogino Knaus. 
d) Geléias espermicidas. 

 
32. De acordo com o programa nacional de imunização, a 

vacina tríplice viral (VTV) deve ser administrada: 
 
a) Aos 12 meses. 
b) Aos 09 meses. 
c) Com 01 mês. 
d) Ao nascer. 
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33. O câncer do colo do útero é uma doença de crescimento 
lento e silencioso de grande relevância para a saúde 
pública em nossa unidade federativa. São fatores de risco 
para o desenvolvimento do câncer do colo do útero, 
exceto: 

 
a) Infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV). 
b) Início precoce da atividade sexual. 
c) Duchas intravaginais. 
d) Tabagismo, diretamente relacionados à quantidade 

de cigarros fumados. 
 
34. Sobre o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem, analise as afirmativas abaixo: 
 

I. É proibido praticar ou ser conivente com crime, 
contravenção penal ou qualquer outro ato que 
infrinja postulados éticos e legais; 

II. Não são permitidas as participações em movimentos 
reivindicatórios por melhores condições de 
assistência, trabalho e remuneração. 

III. É dever assegurar à pessoa, família e coletividade 
assistência de enfermagem livre de danos 
decorrentes de imperícia, negligência ou 
imprudência. 

IV. É permitido promover a eutanásia ou participar em 
prática destinada a antecipar a morte do cliente. 

 
Está correto o que se afirma em: 

 
a) III e IV, apenas. 
b) II e IV, apenas. 
c) I e IV, apenas. 
d) I e III, apenas. 

 
35. A pressão arterial (PA) deve ser medida com técnica 

adequada, utilizando-se aparelhos confiáveis e 
devidamente calibrados. São recomendações 
padronizadas para aferição da PA, exceto: 

 
a) Explicar o procedimento ao paciente, orientando 

que não fale e descanse por 5-10 minutos em 
ambiente calmo, com temperatura agradável. 

b) Certificar-se de que o paciente não está com a 
bexiga cheia. 

c) Verificar se o paciente ingeriu bebidas alcoólicas, 
café ou fumou nos 30 minutos anteriores à aferição. 

d) Não informar ao paciente sobre os valores obtidos 
da pressão arterial. 

 
36. De acordo com as penalidades e infrações do Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem, conforme o que 
determina o art. 18, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 
1973, marque a alternativa incorreta. 

 
a) A suspensão consiste na proibição do exercício 

profissional da enfermagem por um período não 
superior a 29 dias. 

b) A pena de cassação do direito ao exercício 
profissional de enfermagem é de competência do 
Conselho Regional de Enfermagem. 

c) A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento 
de uma a dez vezes o valor da anuidade da 
categoria profissional à qual pertence o infrator. 

d) A censura consiste em repreensão que será 
divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos 
Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de 
grande circulação. 

 
37. Úlceras nos pés e amputação de extremidades são as 

complicações mais graves em pacientes diabéticos, sua 
prevenção primária visa prevenir neuropatia e 
vasculopatia. São cuidados básicos com os pés, que a 
equipe de Estratégia da Família deve orientar ao cliente 
com risco de complicação de pé diabético, exceto: 

 
a) Sapatos novos devem ser usados aos pouco, usar 

inicialmente em casa, por algumas horas por dia. 
b) Remover calos ou unhas encravadas em casa. 
c) Lavar os pés diariamente, com água morna e sabão 

neutro. Evitar água quente. Secar bem os pés, 
especialmente entre os dedos. 

d) Calçar sapatos que não apertem, de couro macio ou 
tecido. 

 
38. Os fármacos após seu efeito no corpo humano são 

metabolizados em compostos inativos e eliminados do 
organismo. O órgão responsável por essa 
biotransformação é o: 
 
a) Rim. 
b) Pulmão. 
c) Pâncreas. 
d) Fígado. 

 
39. O técnico em enfermagem Edson observou que um 

paciente sob seus cuidados foi ao banheiro urinar 6 vezes 
somente durante o turno da tarde, porém seu volume 
urinário nessas micções foi de apenas 300ml. Edson 
comunicou ao enfermeiro do plantão e registrou no 
prontuário que o cliente estava com: 
 
a) Anúria. 
b) Poliúria. 
c) Polaciúria. 
d) Nictúria. 

 
40. No Brasil aproximadamente 90% dos casos de picada de 

cobra ocorrem por acidentes com: 
 
a) Jararaca. 
b) Coral. 
c) Cascavel. 
d) Caninana. 

 
 
 


