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1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições 
gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza, peça ao aplicador de 
prova para entregar-lhe outro exemplar. 

2. Este caderno contém 50 questões objetivas. Cada questão apresenta quatro alternativas de 
resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à 
resposta assinalada na prova.

3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro durante o seu 
preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se for 
constatado algum erro, notifique-o ao aplicador de prova.

4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta PRETA, 
preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro dos seus limites e sem rasuras.

5. Esta prova tem a duração de quatro horas, incluindo o tempo destinado à coleta de impressão digital, 
às instruções e à transcrição para o cartão-resposta.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após decorridas duas horas de prova, e 
somente será permitido levar o caderno de prova a partir das 16 horas, desde que permaneça na 
sala até esse horário.

7. AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA  AO APLICADOR DE PROVA.
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CONHECIMENTOS GERAIS – LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 07.

Texto 1

Cem cruzeiros a mais

Ao receber certa quantia num guichê do Ministério, verifi-
cou  que  o  funcionário  lhe  havia  dado  cem  cruzeiros  a
mais. Quis voltar para devolver, mas outras pessoas pro-
testaram: entrasse na fila.
Esperou pacientemente a vez, para que o funcionário lhe
fechasse na cara a janelinha de vidro:
– Tenham paciência, mas está na hora do meu café.
Agora era uma questão de teimosia. Voltou à tarde, para
encontrar fila maior – não conseguiu sequer aproximar-se
do guichê antes de encerrar-se o expediente.
No dia seguinte era o primeiro da fila:
– Olha aqui: o senhor ontem me deu cem cruzeiros a mais.
– Eu?
Só então reparou que o funcionário era outro.
– Seu colega, então. Um de bigodinho.
– O Mafra.
– Se o nome dele é Mafra, não sei dizer.
– Só pode ter sido o Mafra. Aqui só trabalhamos eu e o
Mafra. Não fui eu. Logo...
Ele coçou a cabeça, aborrecido:
– Está bem, foi o Mafra. E daí?
O funcionário lhe explicou com toda urbanidade que não
podia responder pela distração do Mafra:
– Isto aqui é uma pagadoria, meu chapa. Não posso re-
ceber,  só  posso  pagar.  Receber,  só  na  recebedoria.  O
próximo!
O próximo da fila, já impaciente, empurrou-o com o coto-
velo. Amar o próximo como a ti mesmo! Procurou conter-
se e se afastou, indeciso. Num súbito impulso de indigna-
ção – agora iria até o fim – dirigiu-se à recebedoria.
– O Mafra? Não trabalha aqui, meu amigo, nem nunca tra-
balhou.
– Eu sei. Ele é da pagadoria. Mas foi quem me deu os cem
cruzeiros a mais.
Informaram-lhe  que  não  podiam  receber:  tratava-se  de
uma devolução, não era isso mesmo? E não de pagamen-
to. Tinha trazido a guia? Pois então? Onde já se viu paga-
mento sem guia? Receber mil cruzeiros a troco de quê?
– Mil não: cem. A troco de devolução.
– Troco de devolução. Entenda-se.
– Pois devolvo e acabou-se.
– Só com o chefe. O próximo!
O chefe da seção já tinha saído: só no dia seguinte. No dia
seguinte, depois de fazê-lo esperar mais de meia hora, o
chefe informou-lhe que deveria redigir um ofício historian-
do o fato e devolvendo o dinheiro.
– Já que o senhor faz tanta questão de devolver.
– Questão absoluta.
– Louvo o seu escrúpulo.
– Mas o nosso amigo ali do guichê disse que era só entre-
gar ao senhor – suspirou ele.
– Quem disse isso?
– Um homem de óculos naquela seção do lado de lá. Re-
cebedoria, parece.
– O Araújo. Ele disse isso, é? Pois olhe: volte lá e diga-lhe
para deixar de ser besta. Pode dizer que fui eu que falei. O
Araújo sempre se metendo a entendido!
– Mas e o ofício? Não tenho nada com essa briga, vamos
fazer logo o ofício.

– Impossível: tem de dar entrada no protocolo.
Saindo dali, em vez de ir ao protocolo, ou ao Araújo para
dizer-lhe que deixasse de ser besta, o honesto cidadão di-
rigiu-se ao guichê onde recebera o dinheiro, fez da nota de
cem cruzeiros uma bolinha, atirou-a lá dentro por cima do
vidro e foi-se embora.

SABINO, Fernando. Disponível em: <http://www.velhosamigos.com.br/Co-
laboradores/Diversos/fernandosabino2.html>. Acesso em: 13 abr. 2015.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Texto 1 é uma crônica e infere-se, a partir do fato do co-
tidiano narrado, uma crítica à

(A) dificuldade para solucionar problemas.

(B) rigidez do sistema burocrático estatal.

(C) superficialidade da linguagem burocrática.

(D) falta de consciência política das pessoas.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A expressão  “com  toda  urbanidade”  torna  o  enunciado
irônico. Esse recurso é utilizado no texto para criticar a

(A) popularização do uso de estruturas eruditas.

(B) vulgarização do emprego de termos especializados.

(C) forma como as pessoas são atendidas nas reparti-
ções.

(D) maneira como os cidadãos comuns se tratam em pú-
blico.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto traz trechos que apontam para a morosidade do
atendimento no Ministério. Essa morosidade se confirma
no seguinte trecho:

(A) “não conseguiu sequer aproximar-se do guichê antes
de encerrar-se o expediente.”

(B) “Mas o nosso amigo ali do guichê disse que era só
entregar ao senhor – suspirou ele.”

(C) “Não posso receber, só posso pagar. Receber, só na
recebedoria.”

(D) “Impossível: tem de dar entrada no protocolo.”

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos diálogos do texto, à pergunta “Receber mil cruzeiros a
troco de quê?” é dada a resposta “A troco de devolução”,
para causar efeito de humor. Esse efeito decorre

(A) do entendimento equivocado da instrução recebida.

(B) da interpretação literal de um sentido figurado.

(C) do nervosismo do público presente na fila.

(D) da irritação do atendente da seção.

língua_portuguesa_médio
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▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho: “para que o funcionário lhe fechasse na cara a
janelinha de vidro”, a construção destacada significa que

(A) o funcionário feriu o rosto do narrador com a janela
de vidro.

(B) a espera na fila de repartição pública é sempre um
transtorno.

(C) o expediente foi interrompido quando chegou a vez
do narrador.

(D) a seção de atendimento ao público foi aberta no horá-
rio previsto.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na construção do texto,  a conjunção “mas” no  trecho “Te-
nham paciência, mas está na hora do meu café”, estabelece

(A) conexão entre os períodos do texto.

(B) encadeamento sequencial ao texto.

(C) efeitos discursivos aos sentidos do texto.

(D) coerência entre os argumentos do texto.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A linguagem utilizada na construção do texto caracteriza-
se por

(A) um estilo espontâneo e padrão normativo.

(B) um registro particular e escolhas lexicais próprias.

(C) uma figurativização verbal e plasticidade do conteú-
do.

(D) uma estruturação oracional erudita e construção se-
mântica arcaica.

Releia o Texto 1 e leia o Texto 2 para responder às ques-
tões de 08 a 10.

Texto 2

Disponível em: <http://www.rbaladas.com.br/index.php?pagina=humor&pag=35>.
Acesso em: 13 abr. 2015.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A palavra “Próximo!” é empregada nos Textos 1 e 2 signifi-
cando que

(A) há pessoas na fila que têm esse apelido.

(B) é uma senha de chamada nas filas de atendimento.

(C) chegou a vez da próxima pessoa a aguardar na fila.

(D) é um tratamento ofensivo em filas de espera.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos Textos 1 e 2, a palavra “Próximo!” auxilia na produção
do

(A) entendimento do discurso público.

(B) sentido  pejorativo atribuído  a  termos usuais  na lín-
gua.

(C) efeito de sentido predominante nos dois textos.

(D) conteúdo semântico da mensagem.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O recurso empregado para a produção do efeito de humor
no Texto 2 é a

(A) ambiguidade.

(B) inferência.

(C) pressuposição.

(D) intertextualidade.

língua_portuguesa_médio



UFG/CS                                                                                      CONCURSO PÚBLICO                                                                                         TAE/2015

CONHECIMENTOS GERAIS – MATEMÁTICA 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O gráfico a seguir mostra a porcentagem do produto inter-
no bruto (PIB) que representa o total de impostos recolhi-
dos por alguns países da América Latina. 

Total de impostos como porcentagem do PIB, 2012.

OECD et al. Tax revenue trends 1990-2013. In: ____. Revenue Statistics. In:
Latin America and the Caribbean, 2015. OECD, Plublishins. Disponívem em:
<http://dx.doi.org/10.1787/rev_lat-2015-3-en-f>.  Acesso  em:  12  mar.  2015.
(Adaptado).

A tabela a seguir mostra o valor do PIB desses mesmos
países, também no ano de 2012.

PIB, em 2012.

País PIB do ano 2012 (em bilhões de dólares)

Argentina U$ 600,00

Bolívia U$ 28,00

Brasil U$ 2 220,00

Chile U$ 266,00

Uruguai U$ 50,00

Disponível em: <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD>. Acesso
em: 12 mar. 2015. (Adaptado).

Com base nas informações apresentadas, colocando em
ordem crescente o valor, em bilhões de dólares, do total
de impostos recolhidos por esses países em 2012, obtém-
se a seguinte ordenação: 

(A) Bolívia, Uruguai, Chile, Argentina e Brasil.

(B) Chile, Bolívia, Uruguai, Brasil e Argentina. 

(C) Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Bolívia.

(D) Argentina, Brasil, Uruguai, Bolívia e Chile.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

O desmatamento acumulado nos sete primeiros meses do
calendário oficial de medição, na Amazônia, é de 1 674
quilômetros quadrados, enquanto, no período anterior, fo-
ram desmatados 540 quilômetros quadrados.

Disponível  em:  <http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-esta-
do>. Acesso em: 4 abr. 2015. (Adaptado). 

De acordo com o texto, o aumento do desmatamento, do
período anterior para o outro, foi de

(A) 0,31%

(B) 2,10%

(C) 210%

(D) 310%

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um microempreendedor estocou, em sua empresa distri-
buidora, a mesma quantidade de galões de água mineral
de duas diferentes marcas. A empresa conseguiu vender
50 galões por mês da marca “Água Pura”. Já os galões de
água da marca “Minas Claras” esgotaram-se ao final do
décimo mês de venda, pois a empresa vendeu 150 galões
por mês. Em certo momento desse período, a quantidade
estocada de galões da marca “Água Pura” ficou igual ao
dobro da quantidade estocada de galões da outra marca.
Isso aconteceu ao final de qual mês de venda?

(A) Do terceiro mês.

(B) Do quarto mês.

(C) Do quinto mês.

(D) Do sexto mês.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A embalagem de um produto de limpeza contém uma tam-
pa para medir a quantidade do produto a ser utilizada. No
rótulo, estão as seguintes instruções:

Diluição recomendada:
Diluir duas tampas cheias do produto em 1 litro de água

ou, de forma equivalente, diluir
3
5

de um copo de 300

mL em um balde de cinco litros de água.

Considerando essas recomendações, a tampa da embala-
gem desse produto tem capacidade, em mL, de:

(A)   15

(B)   18

(C) 150

(D) 180

matemática_médio
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▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em uma padaria, o pão de queijo é vendido a R$ 28,00 o
quilo. Um cliente pede ao atendente para embalar a quan-
tidade de pães de queijo correspondente a R$ 10,50. Nes-
sas condições, a quantidade, em gramas, que o atendente
deve embalar é

(A)   75

(B) 125

(C) 250

(D) 375

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

matemática_médio
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CONHECIMENTOS GERAIS – INFORMÁTICA 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O recurso Localizar e Substituir em um texto, no software
livre BrOffice, permite encontrar uma palavra e substituí-la
por outra. Este recurso está localizado no menu

(A) Arquivo.

(B) Editar.

(C) Exibir.

(D) Ferramenta.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No WORD, após a edição de um texto com o nome UFG.-
docx, é necessário salvá-lo com seu nome atual e, em se-
guida,  fazer  uma cópia  com um nome que indique uma
versão,  por  exemplo,  UFG2015.docx,  utilizando,  respecti-
vamente, os seguintes comandos:

(A) Salvar e Salvar Como.

(B) Salvar e Trocar Nome.

(C) Gravar e Converter.

(D) Gravar e Atualizar.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na Universidade Federal de Goiás, um funcionário da se-
cretaria de um curso fica encarregado de digitalizar uma
série de documentos, contendo cada um somente textos
digitados em antigas máquinas de escrever. Os tipos de
equipamento e de classe de software que permitem proce-
der a esta digitalização de forma que o documento digitali-
zado possa ser editado, por exemplo, no editor de textos
Word, são, respectivamente,

(A) Scanner e ADR.

(B) Printer e FTC.

(C) Printer e DDR. 

(D) Scanner e OCR.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Sistema Operacional Windows, é possível adicionar ou
remover programas usando o

(A) PAINEL DE CONTROLE.

(B) WINDOWS UPDATE.

(C) CENTRAL DE SEGURANÇA.

(D) INICIAR NOVO PROGRAMA.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No contexto da Internet, quando é citado tecnicamente ‘Com-
putação na Nuvem’ (Cloud Computing), o termo utilizado ge-
nericamente como “nuvem” representa, simbolicamente,

(A) a rede local.

(B) a internet.

(C) as bases de dados.

(D) os servidores.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

informática_médio
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A termoterapia superficial pode ser utilizada para aliviar a
dor de pacientes em tratamento paliativo (FLORENTINO et
al. 2012). Esta técnica prevê o uso de:

(A) calor seco, que pode ser utilizado por meio de bolsa
de água quente. A bolsa é colocada na região deseja-
da, adaptando-se ao corpo do paciente.

(B) saco elétrico ou cobertor elétrico, que proporciona um
calor úmido com a vantagem de ser pesado e facilitar
o aquecimento do paciente.

(C) lâmpadas de raios infravermelhos, que podem ser uti-
lizadas sem contraindicação e ficar mais de 60 minu-
tos e a uma distância de 60 cm do local a ser tratado.

(D) frio,  que age no organismo por ação vasodilatadora,
reduzindo a circulação do sangue em uma determina-
da área.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

Uma paciente,  com doença pulmonar obstrutiva  crônica
(DPOC), é portadora de uma deficiência ventilatória crôni-
ca que poderá ser incapacitante, responsável por um so-
frimento enorme e com impacto nas suas capacidades. O
enfermeiro, ao cuidar dessa paciente, desenvolve a sua
tomada de decisão com a pessoa  com base na concep-
ção de um processo de cuidados,  tendo  por  atenção o
processo do sistema respiratório, o comportamento – pa-
drão respiratório, a processo psicológico e o processo am-
biental.  Esse  processo  de  cuidados  desenvolve-se  por
meio da formulação do juízo diagnóstico, terapêutico e éti-
co, a partir dos quais se viabiliza a produção de interven-
ções profissionais  em que um programa de reabilitação
respiratória é um recurso da ação de enfermagem. 

As prescrições de enfermagem devem ser desenvolvidas
pela equipe de enfermagem. Nesse sentido, a intervenção
pertinente ao técnico de enfermagem é a seguinte:

(A) realização do exame físico-torácico e abdominal.

(B) identificação do diagnóstico de enfermagem e trocas
gasosas prejudicadas.

(C) oxigenoterapia de acordo com a prescrição de enfer-
magem ou médica.

(D) instilação diretamente na cavidade nasal de medica-
mento prescrito.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A hipertensão arterial pode ser prevenida, prevenção essa
que deve ser encorajada principalmente por profissionais
de saúde de todos os níveis de atenção, que têm um im-
portante papel na transmissão de informações educativas
que visem à promoção do autocuidado. Dentre as causas
da  hipertensão associadas  à  insuficiência  renal  crônica,
destacam-se:

(A) produção de hormônio antidiurético diminuída e febre.

(B) hipoaldosteronismo e edema.

(C) produção de renina diminuída e polidipsia.

(D) sódio aumentado e retenção de água.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A diabetes é uma patologia que tem acometido um número
considerável da população, ocasionando complicações de
várias amplitudes. Levando em conta esse fato, conclui-se
que o risco de desenvolver diabetes mellitus é menor em:

(A) mães que geraram bebês grandes.

(B) homens que sofreram infarto do miocárdio antes dos
40 anos.

(C) pessoas com nefropatia ou outra manifestação vascular.

(D) pessoas  sem  doenças  prévias  e  que  desenvolvem
atividades diárias e exercícios frequentes.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em uma prescrição  para  um paciente  da  clínica médica
está a solicitação de infusão de 500 ml de soro glicosado a
12%, em 8 horas. Na unidade há frascos de soros glicosa-
dos de 500 ml a 5% e ampolas de glicose a 50%, de 10 ml.
Desse modo, deve-se:

(A) acrescentar, ao frasco de soro glicosado, 7 ampolas de
glicose a 50%. Gotejamento de 21 gotas por minuto.

(B) acrescentar, ao frasco de soro glicosado, 2 ampolas de
glicose a 50%. Gotejamento de 21 gotas por minuto.

(C) acrescentar, ao frasco de soro glicosado, 7 ampolas de
glicose a 50%. Gotejamento de 50 gotas por minuto.

(D) acrescentar, ao frasco de soro glicosado, 5 ampolas de
glicose a 50%. Gotejamento de 12 gotas por minuto.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A introdução de alimentos líquidos no estômago por meio
de uma sonda nasogástrica é denominada 

(A) alimentação com elementos especiais.

(B) alimentação artificial.

(C) alimentação por sonda nasoentérica.

(D) alimentação por sondagem nasogástrica.

técnico_enfermagem
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▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

A infecção do trato urinário compreende a invasão e multi-
plicação bacteriana no trato urinário do indivíduo, podendo
levar ao acometimento das vias urinárias e dos rins. É uma
das patologias mais prevalentes no mundo, que atinge to-
das as faixas etárias, principalmente mulheres e grupos de
risco, que incluem crianças, gestantes, imunodeprimidos,
idosos  e  pessoas  submetidas  à  cateterização  vesical
(FREITAS,  2015).  Geralmente,  a  contaminação  do  trato
urinário se dá pela via ascendente, principalmente em mu-
lheres, devido à menor extensão da uretra, e em pacientes
submetidos a procedimentos invasivos, como a sondagem
vesical.  A urocultura é considerada o método padrão-ouro
de diagnóstico laboratorial por oferecer alto valor preditivo
positivo e nortear a conduta terapêutica correta. Para tan-
to, é necessário que o profissional responsável pela coleta
da urina garanta  a técnica asséptica  durante  o  procedi-
mento, uma vez que a confiabilidade do resultado depende
da coleta adequada.

Na realização da coleta da urocultura, o técnico de enfer-
magem deve:

(A) realizar  privativamente  a execução de  cuidados  de
enfermagem de maior complexidade técnica, como a
coleta  da  urocultura, conforme a Lei  n.  7.498/1986
que regulamenta o exercício da enfermagem.

(B) transferir a coleta da urina para o técnico do laborató-
rio,  sem  maiores  problemas,  se  a  unidade  estiver
com pacientes mais graves.

(C) realizar  o  procedimento por  sonda  vesical,  punção
suprapúbica, saco coletor e jato, podendo ter uma in-
terferência de acordo com o modo escolhido.

(D) realizar por sonda vesical, punção suprapúbica, saco
coletor ou jato intermediário, pois, a fidedignidade do
diagnóstico independe do modo de coleta da urocul-
tura.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A avaliação dos  movimentos  das  articulações permite  a
verificação do grau de impotência  funcional  destas.  Por
isto, é fundamental conhecer os movimentos normais de
cada articulação. Os movimentos do cotovelo são:

(A) rotação, flexão, extensão, abdução e supinação.

(B) flexão, extensão, adução, abdução e rotação.

(C) flexão, extensão, supinação, pronação e pronossupina-
ção.

(D) rotação, flexão, extensão, supinação e pronação.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma lesão na pele desencadeia uma série de eventos bio-
químicos direcionados a restabelecer as integridades vas-
cular e celular. A falha de qualquer fase da sequência do
processo de reparo pode impedir a cicatrização e levar à
significante  morbidade,  acarretando  custo  (VIERA-SAN-
TOS et al., 2014). Quanto à avaliação das lesões, deve-se
observar que

(A) as feridas agudas correspondem às traumáticas ou cirúr-
gicas, que evoluem no processo cicatricial de maneira e
em tempo previsíveis, a partir do momento da injúria até
o fechamento.

(B) o tecido durante o processo cicatricial encontra-se vul-
nerável, sendo que nenhum fator altera o processo.

(C) as formas de curativo para as lesões devem ser deci-
didas pelo médico responsável.

(D) o melhor produto para a lesão da pele é o AGE; que
será benéfico, independente do tipo de tecido.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

J.S.S., de 73 anos, foi admitido no repouso da emergência
com suspeita de infarto agudo do miocárdio. Após a avalia-
ção de enfermagem, foi  feito o  diagnóstico  de enferma-
gem: dor torácica relacionada ao fluxo sanguíneo coronari-
ano reduzido. 

O cuidado de enfermagem indicado para esse diagnóstico é:

(A) manter um ambiente tranquilo, favorecendo a diminui-
ção da ansiedade e do medo. 

(B) manter repouso absoluto no leito, pois o repouso au-
menta o consumo miocárdico de oxigênio.

(C) avaliar  frequentemente as queixas de dor do pacien-
te,  pois  a  dor  favorece  a diminuição  dos níveis  de
adrenalina.

(D) realizar o banho no leito para favorecer o aumento
do consumo miocárdico de oxigênio e prevenir altera-
ções nos sinais vitais.
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▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As observações dos sinais vitais são algumas das ações
mais comuns e frequentes que a equipe de enfermagem
realiza em relação ao cuidado do paciente. Os sinais vitais
são:

(A) indicadores do estado de saúde, pois revelam a eficá-
cia das funções corporais circulatória, respiratória, re-
nal e endócrina.

(B) tensão interna, respiração, pulsação, pressão arterial
e, atualmente, dor, que tem sido considerada como o
quinto sinal vital.

(C) indicadores da temperatura do corpo humano que va-
ria  entre 34,8 e 38,2 ºC. Em média, consideram-se
temperaturas normais:  a oral  de 37 ºC, a axilar  de
36,4 ºC e a retal de 39,6 ºC.

(D) a pressão arterial,  que pode ser observada indepen-
dente da situação em que o indivíduo se encontra e a
dor que apresente.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O acompanhamento do pré-natal visa assegurar o desen-
volvimento  da  gestação,  permitindo  o  parto  de  um  re-
cém-nascido saudável, sem impacto para a saúde mater-
na (Ministério da Saúde, 2012). Assim, uma boa assistên-
cia deve garantir:

(A) início precoce do pré-natal até a 18ª semana, sendo
essencial para a adequada assistência um número de
seis ou mais consultas.

(B) consultas mensais até a 28ª semana, quinzenais en-
tre 28 e 36 semanas e semanais no termo.

(C) consultas  mensais  até  a  40ª  semana  gestacional,
aguardando o trabalho de parto para procurar o servi-
ço hospitalar.

(D) aplicação das seguintes vacinas: hepatite B, antitetâ-
nica, sarampo e rubéola.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na unidade de atenção básica, uma mulher chega em tra-
balho de parto iminente, apresenta idade gestacional  de
38 semanas e 5 dias e batimentos cardíacos fetais de 154
BPM e fator Rh positivo. Nesse caso, a conduta da equipe
deve ser: 

(A) encaminhar ao serviço hospitalar para dar seguimen-
to ao parto. 

(B) confirmar  o  segundo período do trabalho  de  parto,
pelas  contrações,  puxos  e  distensão perineal  pelo
bebê.

(C) orientar a gestante a retornar ao domicílio e aguardar
o verdadeiro trabalho de parto.

(D) Manter a gestante em repouso e observar queixasde
dor ou sangramento.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No período de uma hora após o parto, para detectar e evi-
tar possíveis complicações, é importante que o técnico de
enfermagem atente para

(A) incentivar a deambulação com apoio, realizar massa-
gens abdominais sobre o útero, além de medir a diu-
rese de horário da puérpera. 

(B) inspecionar o tamanho do útero, das mamas, verificar
a frequência cardíaca e respiratória de hora em hora
e promover repouso. 

(C) encaminhar a paciente ao banho de aspersão, verifi-
car a frequência respiratória e cardíaca de hora em
hora e realizar manobra de valsava. 

(D) verificar  o  volume de perda sanguínea via  vaginal,
inspecionar o globo de segurança de Pinard e verifi-
car os sinais vitais. 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A iniciativa do Hospital Amigo da Criança  foi  criada pela
Organização da Saúde e UNICEF, em 1990, para promo-
ver, proteger e apoiar o aleitamento materno. Para isso, fo-
ram elaborados 10 Passos para o Sucesso da Amamenta-
ção. Os passos 4 e 6, são, respectivamente: 

(A) incentivar o aleitamento materno sob livre demanda;
mostrar às mães como amamentar e como manter a
lactação, mesmo se vierem a ser separadas dos fi-
lhos.

(B) desconsiderar o uso de bicos artificiais ou chupetas a
crianças amamentadas e praticar o alojamento con-
junto, permitindo que mães e bebês permaneçam jun-
tos 24 horas.

(C) ajudar as mães a iniciar o aleitamento materno na pri-
meira meia hora após o nascimento; não oferecer a
recém-nascidos bebida ou alimento que não seja o
leite materno, a não ser que haja indicação médica.

(D) ter uma política de aleitamento materno escrita que
seja rotineiramente transmitida a toda equipe de cui-
dados de saúde; e desconsiderar o uso de  bicos arti-
ficiais ou chupetas a crianças amamentadas.
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▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A triagem neonatal, ou teste do pezinho, é uma ação pre-
ventiva que permite fazer o diagnóstico de diversas doen-
ças congênitas ou infecciosas, assintomáticas, no período
neonatal, a tempo de se interferir no curso da doença, per-
mitindo, dessa forma, a instituição do tratamento precoce
específico e a diminuição ou eliminação das sequelas as-
sociadas a cada doença (SBTN, 2015).  De acordo com o
Programa Nacional de Triagem Neonatal,

(A) a coleta do teste do pezinho é recomendada após as
48 horas de vida, quando o recém-nascido já ingeriu
proteína do leite suficiente para triagem de todas as
doenças, inclusive a fenilcetonúria.

(B) o teste  do  pezinho básico,  com a  implantação das
seis etapas, inclui a investigação das seguintes doen-
ças: fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, anemia
falciforme (e demais hemoglobinopatias), fibrose císti-
ca, galactosemia.

(C) a coleta do  teste do  pezinho deve ser feita  com  pa-
pel-filtro apropriado,  e  o  material  deve ser  encami-
nhado ao laboratório até 24 horas .

(D) a coleta do teste do pezinho deve ser feita imediata-
mente após o nascimento do bebê para evitar altera-
ções dos resultados.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As diretrizes para tratamento da diarreia em crianças com
sinais de desidratação devem seguir o plano B, de acordo
com as diretrizes para Atenção às Doenças Prevalentes
na Infância. A orientação adequada, nesse caso, é: 

(A) administrar solução de reidratação oral no domicílio e
manter alimentação habitual.

(B) administrar solução de reidratação oral na unidade de
saúde até a reidratação completa.

(C) referir a criança para unidade hospitalar visando à hi-
dratação por via endovenosa.

(D) administrar  antibiótico prescrito  e  iniciar  reidratação
oral.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vacina conhecida como Penta é composta da combina-
ção de cinco agentes que vão conferir imunidade à difteria,
ao tétano, à coqueluche, à hepatite B e

(A) à meningite C.

(B) à varicela.

(C) ao haemophilus influenzae B.

(D) à febre amarela.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo o fluxograma para classificação de risco e mane-
jo do paciente  com dengue,  é  considerado  um  sinal  de
choque:

(A) hipotensão arterial.

(B) vômito persistente.

(C) sangramento de mucosas.

(D) queda abrupta de plaquetas.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Estratégia de Saúde da Família trabalha de forma a ga-
rantir  a  prestação da  assistência  integral  e  contínua  de
boa qualidade à população, elegendo a família e o seu es-
paço social como núcleo básico de abordagem no atendi-
mento à saúde. Entre os seus princípios norteadores está
a adscrição da clientela, que se caracteriza

(A) pelo contato preferencial com os usuários, a principal
porta de entrada, e centro de comunicação da Rede
de Atenção à Saúde.

(B) pela substituição das práticas tradicionais  de assis-
tência, com foco nas doenças, por novo processo de
trabalho, centrado na Vigilância à Saúde.

(C) pelo trabalho em um território de abrangência defini-
do, sendo responsável pelo cadastramento e acom-
panhamento dessa população.

(D) pela garantia do acesso aos usuários e aos serviços
por meio do acolhimento, como dispositivo de reorga-
nização do trabalho.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na reformulação da nova Política Nacional de Promoção
da Saúde são pontuados os valores fundantes no proces-
so de efetivação dessa política. Nesse sentido, a autoper-
cepção de satisfação, representa:

(A) a humanização.

(B) a solidariedade.

(C) a justiça social.

(D) a felicidade.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na aplicação prática dos princípios éticos  da bioética, di-
ante de um dilema, a observância da lealdade e do com-
promisso com o paciente são características da

(A) não maleficência.

(B) beneficência.

(C) justiça.

(D) autonomia.
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▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na Resolução  n.  311, de 2007, do Conselho Federal de
Enfermagem, fica estabelecido que aprimorar os conheci-
mentos técnicos, científicos, éticos e culturais em benefício
dos pacientes e do desenvolvimento da profissão é 

(A) um dever e uma responsabilidade, no âmbito das re-
lações com as organizações empregadoras.

(B) um direito no âmbito das relações com as organiza-
ções empregadoras.

(C) um direito no âmbito das relações com a pessoa, fa-
mília e coletividade.

(D) um dever e uma responsabilidade no âmbito das rela-
ções com a pessoa, família e coletividade.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na Resolução  n.  311, de 2007, do Conselho Federal de
Enfermagem,  fica  estabelecido  que  recusar  a  exercer
prescrição  medicamentosa  e  terapêutica,  em  que não
conste a assinatura e o número de registro do profissional,
exceto em situações de urgência e emergência, é

(A) um dever e uma responsabilidade no âmbito das rela-
ções com as organizações da categoria.

(B) um direito no âmbito das relações com os trabalhado-
res de enfermagem, saúde e outros da área.

(C) um direito no âmbito das relações com as organiza-
ções da categoria.

(D) um dever e uma responsabilidade no âmbito das rela-
ções com os trabalhadores de enfermagem, saúde e
outros da área.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Rede de Atenção Psicossocial tem como característica:

(A) ênfase  nos  serviços  hospitalares, que  apresentam
plasticidade na adequação às necessidades dos hos-
pitais e ambulatórios de psiquiatria.

(B) rede de saúde mental integrada, articulada e efetiva
nos  diferentes  pontos  de  atenção  para  atender  às
pessoas em sofrimento mental.

(C) cuidado essencialmente prestado a pessoas que fa-
zem uso de crack.

(D) atuar na perspectiva da recuperação de pessoas que
perderam seus vínculos sociais e familiares por uso
de crack.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Centro de Atenção Psicossocial atende a:

(A) pessoas  com  sofrimento  e/ou  transtornos  mentais
graves  e  persistentes,  podendo  também  atender  a
pessoas  com necessidades  decorrentes  do  uso  de
crack, álcool e outras drogas, conforme a organiza-
ção da rede de saúde local; indicado para municípios
com população acima de 70.000 habitantes.

(B) pessoas  com  sofrimento  e/ou  transtornos  mentais
graves e persistentes e também com necessidades
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas
de todas as faixas etárias; indicado para municípios
com população acima de 20.000 habitantes.

(C) Adultos,  crianças  e  adolescentes,  considerando  as
normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente,
com necessidades decorrentes do uso de crack, álco-
ol e outras drogas. Serviço de saúde mental aberto e
de caráter comunitário, indicado para municípios ou
regiões com população acima de 70.000 habitantes. 

(D) adultos,  crianças  e  adolescentes,  considerando  as
normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente,
com necessidades de cuidados clínicos contínuos, e
de funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais
de semana; indicado para municípios ou regiões com
população acima de 200.000 habitantes. 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os componentes da Atenção Hospitalar que pertencem  à
Rede de Atenção Psicossocial são:

(A) SAMU 192, Sala de Estabilização, UPA 24 horas e
portas  hospitalares  de  atenção  à  urgência/pronto-
socorro, Unidades Básicas de Saúde. 

(B) Centros de Atenção Psicossocial I, II e III, Unidade de
Acolhimento, Consultório na Rua, Centros de Convi-
vência Hospitalar e Hospital Dia.

(C) Enfermaria especializada em Hospital Geral, Serviço
Hospitalar  de  Referência  para  Atenção  às  pessoas
com sofrimento ou transtorno mental e com necessi-
dades decorrentes do uso de crack, álcool e outras
drogas.

(D) Unidade Básica de Saúde, Núcleo de Apoio  à Saúde
da Família, Consultório na Rua, Apoio aos Serviços do
Componente, Atenção Residencial de Caráter Transi-
tório e Centros de Convivência e Cultura.
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▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na  assistência  ao  paciente  em  período  pós-operatório
após prostatectomia, ou seja, retirada cirúrgica da prósta-
ta, o técnico em enfermagem deve estar atento às compli-
cações.  Entre  elas,  pode  ocorrer  hemorragia  e,  conse-
quentemente, choque

(A) cardiogênico.

(B) hipovolêmico.

(C) séptico.

(D) neurogênico.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A degermação ou escovação da equipe cirúrgica consiste
na higienização das mãos, punho, antebraços até o coto-
velo, antes de uma cirurgia. Essa técnica tem objetivo de: 

(A) esterilizar a pele das mãos, antebraços e cotovelos, a
fim de prevenir a contaminação da ferida operatória.

(B) prevenir a contaminação da equipe antes do uso de
luvas estéreis, pois elas possuem poros.

(C) evitar infecção do campo operatório, pois o uso de lu-
vas estéreis é restrito a casos de cirurgias de grande
porte.

(D) prevenir a contaminação do campo operatório no ato
cirúrgico processo que deve ser associado ao uso de
roupas, luvas e materiais estéreis.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na clínica cirúrgica, o paciente que aguarda cirurgia para
as sete horas da manhã deve:

(A) alimentar-se bem, com um desjejum às 6 horas, an-
tes de ir para o centro cirúrgico, pois a desnutrição
pode trazer complicações no pós-operatório.

(B) permanecer em jejum após as 22 horas, ou a critério
médico, pois o conteúdo gástrico pode trazer compli-
cações no intra e no pós-operatório.

(C) manter jejum de líquidos a partir das 22 horas, a fim
de evitar distensão gástrica e dor no pós-operatório.

(D) alimentar-se com dieta líquida até uma hora antes da
cirurgia para evitar broncoaspiração.
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