Enfermeiro

(ROSA, João Guimarães. Fita verde no cabelo. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1998)

PORTUGUÊS
O texto a seguir se refere às questões de 01 a 04.
Fita verde no cabelo
Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem
menor, com velhos e velhas que velhavam, homens e
mulheres que esperavam, e meninos e meninas que
nasciam e cresciam.
Todos com juízo, suficientemente, menos uma
meninazinha, a que por enquanto. Aquela, um dia, saiu
de lá, com uma fita verde inventada no cabelo.
Sua mãe mandara-a, com um cesto e um pote, à avó,
que a amava, a uma outra e quase igualzinha aldeia.
Fita-Verde partiu, sobre logo, ela a linda, tudo era uma
vez. O pote continha um doce em calda, e o cesto estava
vazio, que para buscar framboesas.
Daí, que, indo, no atravessar o bosque, viu só os
lenhadores, que por lá lenhavam; mas o lobo nenhum,
desconhecido nem peludo. Pois os lenhadores tinham
exterminado o lobo.
Então, ela, mesma, era quem se dizia:
– Vou à vovó, com cesto e pote, e a fita verde no cabelo,
o tanto que a mamãe me mandou.
A aldeia e a casa esperando-a acolá, depois daquele
moinho, que a gente pensa que vê, e das horas, que a
gente não vê que não são.
E ela mesma resolveu escolher tomar este caminho de
cá, louco e longo, e não o outro, encurtoso. Saiu, atrás
de suas asas ligeiras, sua sombra também vinha-lhe
correndo, em pós.
Divertia-se com ver as avelãs do chão não voarem, com
inalcançar essas borboletas nunca em buquê nem em
botão, e com ignorar se cada uma em seu lugar as
plebeinhas flores, princesinhas e incomuns, quando a
gente tanto por elas passa.
Vinha sobejadamente.
Demorou, para dar com a avó em casa, que assim lhe
respondeu, quando ela, toque, toque, bateu:
– Quem é?
– Sou eu… – e Fita-Verde descansou a voz. – Sou sua
linda netinha, com cesto e pote, com a fita verde no
cabelo, que a mamãe me mandou.
Vai, a avó, difícil, disse: – Puxa o ferrolho de pau da
porta, entra e abre. Deus te abençoe. Fita-Verde assim
fez, e entrou e olhou.
A avó estava na cama, rebuçada e só. Devia, para falar
agagado e fraco e rouco, assim, de ter apanhado um
ruim defluxo. Dizendo: – Depõe o pote e o cesto na arca,
e vem para perto de mim, enquanto é tempo.
Mas agora Fita-Verde se espantava, além de entristecerse de ver que perdera em caminho sua grande fita verde
no cabelo atada; e estava suada, com enorme fome de
almoço. Ela perguntou:
– Vovozinha, que braços tão magros, os seus, e que
mãos tão trementes!
– É porque não vou poder nunca mais te abraçar, minha
neta… – a avó murmurou.
– Vovozinha, mas que lábios, aí, tão arroxeados!
– É porque não vou nunca mais poder te beijar, minha
neta… – a avó suspirou.
– Vovozinha, e que olhos tão fundos e parados, nesse
rosto encovado, pálido?
– É porque já não estou te vendo, nunca mais, minha
netinha… – a avó ainda gemeu.
Fita-Verde mais se assustou, como se fosse ter juízo
pela primeira vez. Gritou: – Vovozinha, eu tenho medo do
Lobo!…
Mas a avó não estava mais lá, sendo que demasiado
ausente, a não ser pelo frio, triste e tão repentino corpo.

01) Entre “Fita verde no cabelo” e um antigo conto de
fadas há o que chamamos de:
a) Coerência.
b) Paródia.
c) Intertextualidade.
d) Coesão.
e) Plágio.
02) A avó de Fita-Verde:
a) Já havia falecido quando a menina chegou a sua casa.
b) Foi desfalecendo, conforme conversava com a neta, e
morreu.
c) Estava bem de saúde.
d) Não há como afirmar se estava morrendo.
e) Nenhuma das anteriores.
03) É característica do estilo de Guimarães Rosa a
criação e recriação da linguagem, na forma de
neologismos (novos vocábulos), do uso de gírias e da
união de palavras novas e antigas. São exemplos desse
estilo:
a) Acolá, princesinhas, arroxeados.
b) Rebuçada, encovado, defluxo.
c) Meninazinha, peludo, borboletas.
d) Buquê, sobejadamente, suada.
e) Velhavam, inalcançar, encurtoso.
04) Assinale a alternativa em que o grau diminutivo tem
valor afetivo:
a) Meninazinha.
b) Plebeinha.
c) Princesinha.
d) Vovozinha.
e) Igualzinha.
05) O substantivo classificado como sobrecomum é
aquele cuja forma única (um só gênero) é utilizada tanto
para o masculino, quanto para o feminino. São
substantivos sobrecomuns:
a) Dentista, repórter, professor.
b) Estudante, sujeito, menino.
c) Vítima, indivíduo, cônjuge.
d) Cobra, mártir, filho.
e) Nenhuma das anteriores.
06) Nas sentenças:
Um Renoir custa caríssimo!
Ele gosta é de água que passarinho não bebe...
Vamos embarcar no trem das nove.
Estou morrendo de sede!
Temos:
a) Metonímia, eufemismo, catacrese, hipérbole.
b) Metáfora, catacrese, aliteração, pleonasmo.
c) Metonímia, antítese, hipérbole, paradoxo.
d) Metáfora, assonância, silepse, hipérbole.
e) Metáfora, sinestesia, ironia, onomatopeia.
07) As formas verbais de “competir”, “caber”, “pôr” e
“ouvir” na primeira pessoa do singular do presente do
indicativo são:
a) Compete, cabo, ponhei, ouço.
b) Competo, caibo, ponho, ouço.
c) Competi, cabe, coloco, ouvo.
d) Competirei, caibo, porei, ouço.
e) Compito, caibo, ponho, ouço.
08) Observe as sentenças:
I - Eu trabalhava naquele escritório.
II - Eu trabalhei naquele escritório.
Quanto ao uso dos verbos, podemos afirmar que:

a) Em I, o verbo, no pretérito mais-que-perfeito, expressa
uma ação que ocorreu no passado e foi concluída.
b) Em II, o verbo, no pretérito perfeito, expressa uma
ação que ocorreu no passado e foi concluída.
c) Em I, o verbo, no pretérito imperfeito, expressa uma
ação que ocorreu no passado e foi concluída.
d) Em II, o verbo, no pretérito mais-que-perfeito,
expressa uma ação habitual do passado.
e) Em I, o verbo, no pretérito perfeito, expressa uma
ação habitual no passado.
09) Assinale a alternativa que indica o uso correto do
particípio:
a) Eu já tinha chego em casa quando você apareceu.
b) Espero que você já tenha aceito minhas desculpas.
c) Quanto do seu dinheiro já foi gastado?
d) Maria havia pegado o ônibus para ir embora.
e) Nenhuma das anteriores.
10) “A partir de amanhã, serão feitas alterações nos
horários dos funcionários”. Uma outra forma de se dizer o
trecho grifado, utilizando-se um pronome oblíquo (de
acordo com a norma culta da língua) e mantendo-se o
mesmo sentido é:
a) Far-se-ão.
b) Se farão.
c) Farão-se.
d) Fará-se.
e) Se fará.
MATEMÁTICA
11) Uma loja de roupas recebeu uma remessa com 200
camisas e 100 calças. Das peças recebidas, 10% das
camisas estavam com um pequeno defeito e 7% das
calças tinham problemas com o zíper. O total das peças
com defeitos representa, em relação ao total de peças
recebidas, uma porcentagem de:
a) 27%.
b) 20%.
c) 17%.
d) 10%.
e) 9%.
12) O aumento salarial de certa categoria de
trabalhadores seria de apenas 4%, após negociação esta
mesma categoria conseguiu mais 60% de aumento sobre
o percentual original de 4%. Desta forma, o percentual de
reajuste conseguido foi de:
a) 6,4%.
b) 8%.
c) 10%.
d) 12,4%.
e) 64%.
13) Uma aluna muito aplicada assiste em casa aulas de
revisões de matemática de 5 em 5 dias e faz
exercícios extras de 3 em 3 dias. As duas atividades
são realizadas no mesmo dia, a cada:
a) 10 dias.
b) 15 dias.
c) 20 dias.
d) 30 dias.
e) 45 dias.
14) Para organizar as cadeiras para uma palestra, 6
funcionários de uma escola, todos com a mesma
capacidade de produção, trabalharam por 3 horas.
Para fazer o mesmo trabalho, 20 funcionários, todos

com o mesmo rendimento dos iniciais, deveriam
trabalhar um total de tempo, igual a:
a) 1,8 minutos.
b) 18 minutos.
c) 108 minutos.
d) 118 minutos.
e) 128 minutos.
15) A forma fatorada da raiz quadrada de 3375 é
equivalente a:
a) 15.
b) 15 √8.
c) 15 √15.
d) 25 √3.
e) 225 √15.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) Dispõe sobre a participação da comunidade na
gestão do Sistema Único de Saúde (SUS} e sobre as
transferências
intergovernamentais
de
recursos
financeiros na área da saúde e dá outras providências.
Qual lei o texto acima se refere?
a) Lei 8.080/90.
b) Lei 8.142/90.
c) Decreto 7.508/11.
d) Lei 2.488/11.
e) Nenhuma das alternativas.
17) De acordo com a Lei 8.142/90 assinale a alternativa
correta sobre como serão alocados os recursos do
Fundo Nacional de Saúde (FNS).
I - Despesas de custeio e de capital do Ministério da
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta
e indireta.
II - Investimentos previstos em lei orçamentária, de
iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo
Congresso Nacional.
III - Investimentos previstos no Plano Anual do Ministério
da Saúde.
a) Apenas I está correta.
b) Apenas II está correta.
c) Apenas III está correta.
d) Apenas I e II estão corretas.
e) Apenas II e III estão corretas.
18) “Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a
permitir o planejamento, a programação descentralizada
e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais
com impacto na situação, nos condicionantes e
determinantes da saúde das coletividades que
constituem aquele território sempre em consonância com
o princípio da equidade;”
O texto acima está relacionado a fundamentos e
diretrizes de qual Lei?
a) Lei 8.080/90.
b) Lei 8.142/90.
c) Decreto 7.508/11.
d) Lei 2.488/11.
e) Nenhuma das alternativas.
19) A Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde
da Família sua estratégia prioritária para expansão e
consolidação da atenção básica. Faz parte das funções
na rede de atenção à saúde, exceto:
a) Ser base.
b) Ser resolutiva.
c) Coordenar o cuidado.
d) Ordenar as redes.
e) programação e implementação.

20) Dos objetivos e atribuições do SUS previstos na Lei
8.080/90, é correto afirmar que:
I - A identificação e divulgação dos fatores
condicionantes e determinantes da saúde.
II - A execução de ações como: vigilância sanitária;
vigilância epidemiológica e saúde do trabalhador apenas.
III - A assistência às pessoas por intermédio de ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a
realização integrada das ações assistenciais e das
atividades preventivas.
De acordo com o enunciado acima, assinale a alternativa
correta.
a) Apenas o item I está correto.
b) Apenas os itens II e III estão corretos.
c) Apenas os itens I e III estão corretos.
d) Todos os itens estão corretos.
e) Todos os itens estão incorretos.
21) Sobre as atribuições comuns da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios previstos na Lei
8.080/90, marque V para as alternativas verdadeiras e F
para as alternativas falsas.
( ) Definição das instâncias e mecanismos de controle,
avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde.
( ) Administração dos recursos orçamentários e
financeiros destinados, em cada ano, à saúde.
( ) Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível
de saúde da população e das condições ambientais.
( ) Organização e coordenação do sistema de
informação em saúde.
( ) Elaboração de normas técnicas e estabelecimento
de padrões de qualidade para promoção da saúde do
trabalhador.
De acordo com o enunciado acima, assinale a alternativa
correta.
a) V, F, V, F, F.
b) V, V, V, V, V.
c) V, V, F, F, F.
d) V, V, V, F, F.
e) F, V, F, F, V.
22) “Mapa da Saúde – é uma terminologia nova para
algo que sempre foi feito, mas sem a sistematização que
está proposta, isto é, a descrição de todas as ações e
serviços de saúde, públicos e privados, disponíveis em
determinado território, que permitirão a definição de
metas para a organização das redes de atenção à saúde;
o Ministério da Saúde está organizando um aplicativo
para oferecer aos gestores para a elaboração do Mapa
da Saúde.”
O texto acima se encontra em qual legislação?
a) Lei 8.080/90.
b) Lei 8.142/90.
c) Decreto 7.508/11.
d) Lei 2.488/11.
e) Nenhuma das alternativas.
23) De acordo com a Decreto 7.508/11 o acesso às
ações e aos serviços de saúde deve ser universal,
igualitário e ordenado e para assegurá-lo caberão as
seguintes atribuições aos entes federativos:
I - Garantir a transparência, a integralidade e a equidade
no acesso às ações e aos serviços de saúde.
II - Orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços
de saúde.
III - Monitorar o acesso às ações e aos serviços de
saúde.
De acordo com o enunciado acima, assinale a alternativa
correta.
a) Todos os itens estão corretos.
b) Todos os itens estão incorretos.
c) Os itens I e II estão corretos.
d) Os itens II e III estão corretos.

e) Os itens I e III estão corretos.
24) De acordo com a Decreto 7.508/11 considera-se
Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde:
a) O conjunto de ações e serviços de saúde articulados
em níveis de complexidade decrescente, com a
finalidade de garantir o mínimo de assistência à saúde.
b) É novidade a materialização dessa definição
apresentando quatro serviços que darão inicio ao acesso
universal, igualitário e ordenado que se completará na
rede regionalizada e hierarquizada: serviços de atenção
primária, de atenção de urgência e emergência, de
atenção psicossocial e serviços especiais de acesso
aberto.
c) O conjunto de ações e serviços de saúde articulados
em níveis de complexidade crescente, com a finalidade
de garantir a integralidade da assistência à saúde.
d) Conceito novo que formaliza o acordo de colaboração
firmado entre entes federativos que hoje é firmado por
meio do instrumento do Pacto pela Saúde denominado
Termo de Compromisso de Gestão.
e) Nenhuma das alternativas.
25) O Sistema de Informação Estratégica do SUS que
permite obter informações de famílias, condições de
moradia e saneamento, situação de saúde, produção e
composição das equipes é o:
a) SINASC.
b) SINAN.
c) SIM.
d) E-SUS.
e) Todas as alternativas estão corretas.
26) Por meio de um julgamento clínico sobre uma
resposta humana a condições de saúde/processos de
vida, ou uma vulnerabilidade a tal resposta, de um
indivíduo, uma família, um grupo ou uma comunidade,
realizado pelo profissional de enfermagem. Tal ação se
refere à(ao):
a) Coleta de dados.
b) Implementação.
c) Planejamento/intervenção.
d) Diagnóstico de enfermagem.
e) Avaliação.
27) A vacina dT adulto é preconizada pelo PNI 2018.
Sobre essa vacina, marque a alternativa incorreta:
a) Faz parte do calendário: adolescente, mulher, homem
e idoso.
b) Trata-se de vacina inativada.
c) É indicada a partir dos 5 anos de idade com reforços a
cada 10 anos recomendados para difteria e tétano.
d) É contraindicada a pessoas com alergia grave
(anafilaxia) a algum dos componentes da vacina.
e) Via de aplicação é intramuscular.
28) Na manobra de ____________________com os
quadris em abdução média, enquanto uma mão segura a
coxa com o polegar no pequeno trocanter e o dedo
indicador na face lateral da coxa apoiado no grande
trocanter, a outra mão estabiliza o quadril. Quando há
instabilidade articular ocorre a entrada da cabeça do
fêmur no acetábulo ao se pressionar o grande trocanter,
e a saída ao se pressionar o polegar na região inguinal
sobre a cabeça do fêmur. Assinale a alternativa que
completa corretamente a lacuna.
a) Magnus Klejin.
b) Moro.
c) Babinski.
d) Ortolani.
e) Barlow.

29) A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é a doença
que mais frequentemente complica a gravidez,
acometendo de 5% a 10% das gestações, sendo uma
das principais causas de morbimortalidade materna e
perinatal. Durante o acompanhamento do pré-natal uma
paciente na 22ª semana de gestação, previamente
normotensa, apresentou HAS e proteinúria (>300
mg/24h). Esses achados caracterizam um quadro de:
a) Hipertensão gestacional.
b) Hipertensão arterial sistêmica crônica.
c) Eclampsia.
d) Pré-eclâmpsia.
e) Nenhuma das alternativas.
30) O Programa Nacional de triagem neonatal tem o
objetivo geral de identificar distúrbios e doenças no
recém – nascido. A triagem neonatal contempla o
diagnóstico de quais doenças:
a) Fenilcetonúria.
b) Hipotireoidismo congênito.
c) Doença Falciforme.
d) Fibrose Cística.
e) Todas as alternativas estão corretas.
31) Assinale a alternativa que melhor se adéqua ao
“teste do pezinho”.
a) Recomenda‑se que o período ideal de coleta da
primeira amostra esteja compreendido entre o 3º e o 5º
dia de vida do bebê devido às especificidades das
doenças diagnosticadas atualmente.
b) Crianças que não tenham realizado o “teste do
pezinho” no período neonatal devem ser avaliadas pelo
serviço médico, para orientação e investigação
diagnóstica específica, se necessário.
c) A escolha do local adequado para a punção é
importante, devendo ser numa das laterais da região
plantar do calcanhar, local com pouca possibilidade de
atingir o osso.
d) Segunda amostra: deverá ser obtida entre 48 e 72
horas de vida do RN que se mantém internado, também
por punção venosa, independentemente de sua condição
clínica.
e) Todas as alternativas estão corretas.
32) Os resultados do exame mamográfico são
classificados de acordo com o Breast Imaging Reporting
and Data System (BI-RADS®), publicado pelo Colégio
Americano de Radiologia (ACR) e traduzido pelo Colégio
Brasileiro de Radiologia. Esse sistema utiliza categorias
de 0 a 6 para descrever os achados do exame.
Relacione a coluna 1 a coluna 2, associando a categoria
com as recomendações de conduta.
Coluna 1
1 - BI-RADS 1 Exame negativo
2 - BI-RADS 2 Exame com achado tipicamente benigno
3 - BI-RADS 3 Exame com achado provavelmente
benigno
4 - BI-RADS 5 Exame com achado altamente suspeito
5 – BI-RADS 6 Exame com achados cuja malignidade já
está comprovada
Coluna 2
( ) Rotina de rastreamento conforme a faixa etária.
( ) Rotina de rastreamento conforme a faixa etária ou
prosseguimento da investigação, se o ECM for alterado.
( ) Controle radiológico.
( ) Terapêutica específica em Unidade de Tratamento de
Câncer.
( ) Avaliação por exame de cito ou histopatológico.
a) 1, 2, 3, 4, 5.
b) 2, 1, 3, 5, 4.
c) 5, 4, 3, 2, 1.
d) 3, 4, 1, 5, 2.
e) 4, 2, 1, 3, 5.

33) __________________ é a organização progressiva
das estruturas morfológicas. A ________________
neurológica, por exemplo, engloba os processos de
diferenciação celular, mielinização e o aperfeiçoamento
dos sistemas que conduzem a coordenações mais
complexas. Marque a alternativa que preenche a lacuna
corretamente sobre a saúde da criança.
a) Crescimento e desenvolvimento.
b) Crescimento.
c) Desenvolvimento.
d) Maturação.
e) Nenhuma das alternativas.
34) De acordo com Ministério da Saúde, a sífilis é uma
doença infecciosa sistêmica, de evolução crônica, sujeita
a surtos de agudização e períodos de latência. A sífilis na
gestação é doença de notificação compulsória desde
2005; sendo assim, é necessário identificar os casos
para que possa haver ações de prevenção e controle
deste agravo. Sobre a vigilância da infecção da sífilis em
gestante, analise as afirmativas abaixo e marque a opção
correta.
I - A infecção do feto depende do estágio da doença na
gestante: quanto mais recente a infecção materna, maior
é o risco de comprometimento fetal.
II - Na gestação, a sífilis pode ser causa de abortamento
tardio (a partir do quarto mês), natimortos, hidropsia fetal
e parto prematuro.
III - Define-se aborto por sífilis toda perda gestacional
ocorrida antes de 22 semanas de gestação ou com peso
do feto menor do que 500 gramas, cuja mãe é portadora
de sífilis e não foi tratada ou foi inadequadamente
tratada.
IV - A síndrome clínica da sífilis congênita tardia surge
após o 2º ano de vida. Da mesma forma que na sífilis
congênita precoce, o diagnóstico deve ser estabelecido
por meio da associação de critérios epidemiológicos,
clínicos e laboratoriais.
a) Apenas I e II estão corretas.
b) Apenas II e III estão corretas.
c) Apenas II e IV estão corretas.
d) Apenas I II e IV estão corretas.
e) Todas as alternativas estão corretas.
35) Relacione a coluna 1 à coluna 2, considerando as
doenças e seus tratamentos. Associando o tipo de
doença aos tratamentos preconizados pelo Ministério da
Saúde.
Coluna 1
1 Hanseníase.
2 Tuberculose.
3 Leptospirose.
Coluna 2
( ) Isoniazida, rifampicina, pirazinamida, estreptomicina,
etambutol, etionamida.
( ) Rifampicina, dapsona, clofazimina.
( ) Penicilina, ampicilina, tetraciclina, doxiciclina.
a) 1, 2, 3.
b) 2, 1, 3.
c) 2, 3, 1.
d) 3, 1, 2.
e) 3, 2, 1.

