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SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

UFG

PROVAS QUESTÕES

Língua Portuguesa 01 a 10

Conhecimentos Específicos

11 a 15

21 a 50

Matemática

16 a 20Informática

                             LEIA  ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
.    

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 correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta que julgar correta.

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   Preencha integralmente um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras, utilizando caneta   
esferográfica de tinta  AZUL ou PRETA fabricada em material transparente. Dupla marcação implica  anular a questão.

 
5    Esta prova terá a duração de quatro horas, incluídos nesse tempo os avisos, a  coleta de impressão digital e a transcrição 

para o cartão-resposta.

6   Iniciada a prova, você somente poderá retirar-se do ambiente de realização da prova após decorridas duas horas de seu 
início e  mediante autorização do aplicador de prova. Somente será  permitido levar o caderno de questões após três horas 
do início das provas, desde que permaneça em sala até esse momento. É vedado sair da sala com quaisquer anotações antes 
deste horário.

7   Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer no recinto, sendo liberados após a entrega do 
material utilizado por eles  e terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual irão apor suas respectivas 
assinaturas.

8    Ao terminar sua prova entregue, obrigatoriamente, o cartão-resposta ao aplicador de prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o Texto 1 para responder às questões de 1 a 7.

Texto 1
O anúncio

São Paulo amanheceu com centenas de outdoors  es-
tampando uma mensagem desesperada. As pessoas passavam, 
liam e comentavam umas com as outras. Uns achavam engraça-
do, riam, meneavam a cabeça e seguiam. Nos pontos de ônibus, 
enquanto aguardavam a condução, apontavam para o painel, es-
ticando o braço. A ninguém que lesse passava despercebido e as 
mulheres, especialmente as mais românticas, as que ainda so-
nham com o príncipe, não continham, ainda que disfarçadamen-
te, um suspiro de inveja, desejando ser o motivo daquele texto. 
De dentro do carro, os casais, ao lerem, não resistiam em co-
mentar e apontar o cartaz ao parceiro. As brincadeiras tentando 
imaginar o que se passava eram inevitáveis [...].

Simultaneamente, as duas rádios paulistanas de maior 
audiência, com ouvintes absolutamente distintos, uma bastante 
popular e a outra elitizada, começaram a divulgar várias vezes 
por dia uma chamada com o mesmo texto dos painéis. 

Em uma  semana,  não  havia  segmento  da  sociedade 
paulistana que não tivesse ao menos comentado o anúncio. Vi-
rou bordão a frase: “Onde está você, Melanie? Sem ti ensande-
ço!” Ninguém sabia se era anúncio de alguma campanha publi-
citária ou um apaixonado e desesperado apelo de amor. 

De tanto aparecer na mídia, chamou a atenção de um 
programa sensacionalista de televisão que investigando o con-
trato chegou ao anunciante. Recusou-se a dar qualquer explica-
ção sobre o assunto e ameaçou processar os veículos que forne-
ceram os dados do contrato. Mesmo assim, não pode evitar as 
chacotas envolvendo sua mensagem. Apesar do ridículo da ex-
posição, a publicidade servira a seu intento. 

Melanie, seu nick, já deletado do site, era tudo o que 
sabia dela. Nenhuma outra referência para um contato, entretan-
to, mantivera o seu, na esperança de que ela pudesse localizá-
lo. Além disso, ela tinha o número do celular. Não conseguia 
admitir que ela não quisesse mais vê-lo. Apostava nos anúncios 
suas últimas esperanças de encontrá-la.

Seu tempo de mídia esgotou-se e ela não veio. 
CASTRO, Cláudio de. O que ela é capaz de fazer. Goiânia: Kelps, 2008. p. 25-26.

▬ QUESTÃO 01  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com relação à estrutura textual, ao desenvolvimento temático e 
à hierarquia dos sentidos, o texto se organiza e progride em 
torno: 

(A) do  desenrolar  de  um  romance  virtual  revelado  pela 
mídia impressa.

(B) da  investigação  encomendada  por  uma  emissora  de 
televisão da capital paulista.

(C) do mistério em volta do anúncio veiculado em outdoors 
e nas rádios de São Paulo.

(D) da publicização de um caso amoroso secreto contra a 
vontade de uma das partes envolvidas. 

▬ QUESTÃO 02  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Além do tema central,  auxiliam na composição do texto 
alguns temas secundários.  Um dos temas secundários do 
texto é: 

(A) o autocompadecimento da sociedade paulistana diante 
do casal apaixonado.

(B) a busca desesperada de um homem apaixonado pela 
mulher de sua vida.

(C) o abuso de poder de uma das emissoras de televisão 
diante do caso.

(D) a  invasão  da  privacidade  praticada  pelos  agentes 
midiáticos.

▬ QUESTÃO 03  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As  pistas  textuais  indicam  a  existência  de  um 
relacionamento amoroso entre duas pessoas, estabelecido 
por  meio  de  uma  rede  social.  Essa  interpretação  é 
possibilitada no texto pelo recurso linguístico da 
(A) pressuposição.

(B) ambiguidade. 

(C) polissemia.

(D) intertextualidade.

▬ QUESTÃO 04  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Do  trecho  as  que  ainda  sonham  com  o  príncipe,  no 
enunciado  “[...]  as  mulheres,  especialmente  as  mais 
românticas, as que ainda sonham com o príncipe”, infere-
se que, para o narrador, as mulheres deixaram de sonhar 
com  príncipes.  A  marca  linguística  que  permite  essa 
inferência é: 

(A) “que”.

(B) “mais”.

(C) “com”.

(D) “ainda”.

▬ QUESTÃO 05  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O confronto entre os enunciados “Apesar do ridículo da 
exposição,  a  publicidade  servira  a  seu  intento”  e  “Seu 
tempo  de  mídia  esgotou-se  e  ela  não  veio”  revela  um 
problema no esquema retórico do texto. Que problema é 
esse? 

(A) Contrassenso.

(B) Contradição.

(C) Paradoxo. 

(D) Oposição.

Língua_Portuguesa_Médio
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▬ QUESTÃO 06  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto apresenta uma composição espontânea, com estilo 
informal de linguagem. Essa é uma estratégia de

(A) aproximação discursiva com o interlocutor universal. 

(B) busca de alvos coletivos para massificar opiniões.

(C) adequação comunicativa própria do gênero textual. 

(D) tentativa de persuasão do público leitor.

▬ QUESTÃO 07  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  enunciado  “Onde  está  você,  Melanie?  Sem  ti 
ensandeço!” registra-se variação linguística na

(A) expressão pronominal da segunda pessoa.

(B) forma do verbo estar no presente do indicativo. 

(C) prosódia e na entonação das frases utilizadas.

(D) construção sintática das orações empregadas.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Língua_Portuguesa_Médio
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Releia o Texto 1 e leia os  Textos 2 e  3 para responder às 
questões de 8 a 10. 

Texto 2

Disponível em: <http://quadrisonico.com.br/2012/01/16/menos-luiza-que-esta-no-
canada/>. Acesso em: 20 jan. 2017. 

Texto 3
Menos Luiza Que Está No Canadá 
(Composição: Bonilha)

Rubinho vai de Ferrari
Luan vai de Santana
Eu vou de van pra levar minhas barangas
E vai rolar a festa todo mundo vai tá lá
Menos a Luiza que está no Canadá

Tcha tcha tcha, tcha tcha tcha tcha tcha...
Menos a Luiza que está no Canadá.
Tcha tcha tcha, tcha tcha tcha tcha tcha...
Menos a Luiza que está no Canadá.
Rubinho vai de Ferrari
Luan vai de Santana
Eu vou de van pra levar minhas barangas
E vai rolar a festa todo mundo vai tá lá
Menos a Luiza que está no Canadá

Tcha tcha tcha, tcha tcha tcha tcha tcha...
Menos a Luiza que está no Canadá.
Tcha tcha tcha, tcha tcha tcha tcha tcha...

Menos a Luiza que está no Canadá.
Disponível em: <https://www.letras.mus.br/bonilha-music/menos-luiza-que-esta-

no-canada/>. Acesso em: 20 jan. 2017. 

▬ QUESTÃO 08  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Texto 2 é escrito numa linguagem diferente dos Textos 1 
e 3. A linguagem do Texto 2 tipifica a variação  

(A) diacrônica.

(B) diastrática.

(C) diafásica.

(D) diatópica.

▬ QUESTÃO 09  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os Textos 1, 2 e 3 têm em comum a comunicação visual de 
massa, de circulação pública. O termo “bordão”, no enunciado 
“Virou  bordão  a  frase:  'Onde  está  você,  Melanie?  Sem ti 
ensandeço!'”, no Texto 1, equivale a “meme”, empregado nas'” 
postagens das redes sociais, como no Texto 2. Um verso do 
Texto 3, que exemplifica o bordão, é: 

(A) “E vai rolar a festa todo mundo vai tá lá”.

(B) “Menos a Luiza que está no Canadá”.

(C) “Tcha tcha tcha, tcha tcha tcha tcha”.

(D) “Rubinho vai de Ferrari”.

▬ QUESTÃO 10  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os Textos  2 e  3  recorrem ao mesmo recurso linguístico 
para a construção do efeito de humor. Trata-se de:  

(A) pressuposto. 

(B) ambiguidade.

(C) subentendido.

(D) intertextualidade.

Língua_Portuguesa_Médio
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MATEMÁTICA

▬ QUESTÃO 11  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O gráfico a seguir mostra os maiores produtores de coco do
mundo em 2011. 

Disponível em: < http://revistagloborural.globo.com/ >. Acesso em: 24 jan. 2017.
(Adaptado).

Nessas  condições,  a  produção  da  Indonésia  corresponde
aproximadamente  a  quantos  por  cento  da  produção
mundial? 

(A) 19,5%

(B) 25,2%

(C) 32,1%

(D) 41,2%

▬ QUESTÃO 12  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um grupo de pessoas resolveu alugar um ônibus para fazer
um passeio, por R$ 3.000,00, e decidiu dividir esse valor
igualmente entre os participantes. No dia da viagem, dez
pessoas desistiram. Por causa disso,  cada participante da
teve  de  pagar  R$  10,00  a  mais.  Quantas  pessoas  iriam
inicialmente participar desse passeio? 

(A) 40

(B) 54

(C) 56

(D) 60

▬ QUESTÃO 13  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para encher um tanque usando apenas a torneira 1, gastam-
se  12  horas,  e  usando  apenas  a  torneira  2  enche-se  o
mesmo tanque em 8 horas. Às 8 horas da manhã, a torneira
1 foi aberta com o tanque vazio e, duas horas depois,  a
torneira 2 também foi aberta. Então, o tanque ficou cheio
às

(A) 10 horas.

(B) 12 horas.

(C) 14 horas.

(D) 16 horas.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Matemática_Médio
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▬ QUESTÃO 14  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No preparo de um mix de castanhas-do-pará, de caju e de
macadâmia,  foram  usadas  as  seguintes  proporções:  um
pacote de 500 g de castanha de caju, um pacote de 1 000 g
de castanha-do-pará e um pacote de 250 g de macadâmia.
O preço de cada pacote é: caju R$ 27,50; castanha-do-pará-
R$ 70,00 e macadâmia R$ 25,00.

Qual é o preço de cada 100 g do mix?

(A) R$ 5,00 

(B) R$ 5,50 

(C) R$ 6,50

(D) R$ 7,00

▬ QUESTÃO 15  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma instituição financeira oferece um tipo de empréstimo,
tal que, após t meses, a dívida total em relação ao capital
emprestado é dada pela função: D(t)=C .30,025t , onde
C representa o capital  emprestado e  t o tempo dado em
meses. Considere uma pessoa que contraiu um empréstimo
de  R$  10  000,00.  Então,  depois  de  quantos  meses  sua
dívida total atingirá em R$ 30 000,00? 

(A) 25

(B) 40

(C) 65 

(D) 100

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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INFORMÁTICA 

▬ QUESTÃO 16  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Seis arquivos estão armazenados em uma pasta no Windows
Explorer, conforme a figura a seguir.

O usuário precisa apagar os arquivos F2.txt e F5.txt. Para
isso,  ele  seleciona  exclusivamente  estes  arquivos,
conforme  indicado  na  figura,  executando  o  seguinte
procedimento:  (1)  clicar,  usando  o  botão  esquerdo  do
mouse,  em F2.txt;  (2)  mantendo  uma  determinada  tecla
pressionada,  clicar  em  F5.txt,  também  usando  o  botão
esquerdo  do  mouse.  Qual  tecla  deve  ser  mantida
pressionada? 

(A) Ctrl.

(B) Del.

(C) Shift.

(D) Alt.

▬ QUESTÃO 17  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um aluno de mestrado está escrevendo a sua dissertação
utilizando o LibreOffice. Esse aluno percebe que precisa
alterar em todo o documento, com aproximadamente 300
páginas,  as  ocorrências  das  palavras  “política”  e
“políticas”,  colocando-as  em fonte  Arial  e  estilo  Itálico.
Qual recurso o aluno deve usar?   

(A) Alterações,  disponível  no Menu Editar,  que permite
aceitar  ou  rejeitar  as  ocorrências  das  palavras
modificadas  no documento.

(B) Localizar,  disponível  no  Menu  Editar,  que  permite
localizar todas as ocorrências das palavras.

(C) Localizar e Substituir, disponível no Menu Editar, que
permite  trocar  o  formato  usado  em  todas  as
ocorrências de uma palavra.

(D) Comparar  Documento,  disponível  no  Menu  Editar,
que  permite  localizar  todas  as  ocorrências  das
palavras, comparando-as com as palavras em itálico.  

▬ QUESTÃO 18  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um funcionário,  recém-contratado,  necessita  cadastrar  a
senha  de  seu  usuário  para  o  acesso  aos  sistemas  da
empresa.  Considerando as boas práticas de segurança da
informação, a senha deve conter:

(A) algarismos.

(B) caracteres do alfabeto.

(C) algarismos,  caracteres  alfabéticos  e  caracteres
especiais.

(D) algarismos e caracteres alfabéticos.

▬ QUESTÃO 19  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O disco rígido é o principal dispositivo de armazenamento
empregado em computadores.  São exemplos de tipos  de
conexão de discos rígidos: 

(A) USB, Serial ATA.

(B) VGA, IDE.

(C) HDMI, SATA.

(D) FAT32, USB.

▬ QUESTÃO 20  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um  funcionário  está  acessando  o  site  de  um  dos
fornecedores  da  empresa,  no  endereço
http://fornecedor.org/.  Em  um  determinado  momento,  o
site  apresenta  um  formulário  solicitando  diversas
informações.  Antes  de  preencher  o  formulário,  o
funcionário quer saber se o site é seguro, no sentido de ter
as  informações  transmitidas  por  meio  de  uma  conexão
criptografada. Qual endereço indica que o site é seguro?

(A) http://siteseguro.org/fornecedor.org/formulario/

(B) sec://firewall/fornecedor.org/formulario/

(C) https://fornecedor.org/formulario/

(D) http://https.fornecedor.org/formulario/

▬ RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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TÉCNICO EM ENFERMAGEM
▬ QUESTÃO 21  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A sondagem  naso-entérica  é  uma  atividade  privativa  do 
enfermeiro. Mesmo sabendo do grau de risco envolvido na 
atividade, o técnico em enfermagem acredita que é possível 
realizar a técnica sem prejuízo para o paciente. Ao executá-la, 
o técnico em enfermagem pratica a ocorrência ética de:

(A) imperícia.

(B) iatrogenia.

(C) imprudência.

(D) negligência.

▬ QUESTÃO 22  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As anotações de enfermagem fazem parte das atribuições 
do  técnico  em  enfermagem  no  processo  de  cuidar  dos 
pacientes.  Assim,  registrar  no  prontuário  as  ações 
assistenciais executadas e as ocorrências durante o plantão 
deve ser entendido como:

(A) uma faculdade e possibilidade profissional.

(B) uma obrigação e dever profissional.

(C) um direito e possibilidade profissional.

(D) um dever e faculdade profissional.

▬ QUESTÃO 23  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A drenagem torácica é um procedimento cirúrgico que visa 
manter ou restabelecer a função respiratória do paciente. O 
restabelecimento da função pulmonar, em vigência de um 
trauma torácico, ocorre pelo controle da pressão negativa, 
no espaço

(A) extrapleural.

(B) mediastinal.

(C) intrapleural.

(D) diafragmático.

▬ QUESTÃO 24  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os sinais vitais são indicadores importantes sobre funções 
básicas do corpo. A temperatura corporal varia de pessoa 
para pessoa dependendo da hora do dia, que, geralmente, é 
menor pela manhã e maior à tarde. A temperatura corporal 
média do corpo é:

(A) 36,0 °C.

(B) 36,5 °C.

(C) 37,0 °C.

(D) 37,8 °C.

▬ QUESTÃO 25  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As doenças respiratórias têm uma elevada prevalência em 
nosso  meio.  O  trato  respiratório  representa  uma  opção 
ideal  para  a  administração de medicamentos.  O fármaco 
que  dissolve  as  secreções  do  aparelho  respiratório 
facilitando sua eliminação é chamado de: 

(A) anti-inflamatório.

(B) antibiótico. 

(C) broncodilatador.

(D) mucolítico.

▬ QUESTÃO 26  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qualquer  medicamento  injetável  deve  ser  preparado  e 
administrado por profissionais qualificados. O técnico em 
enfermagem, ao diluir um antibiótico, deverá conhecer os 
princípios  para  o  cálculo  de  medicação  injetável.  Sendo 
assim,  o  volume  que  representa  20  mg  de  gentamicina, 
considerando a ampola de 80 mg/2mL, é:

(A) 0,5 mL.

(B) 0,8 mL.

(C) 1,5 mL.

(D) 1,8 mL.

▬ QUESTÃO 27  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um soro glicosado a 5% de 2000 mL foi prescrito para ser 
administrado num período de 12 horas.  A velocidade de 
infusão  em  gotas  por  minuto  deverá  ser  de, 
aproximadamente,

(A) 42 gotas/min.

(B) 56 gotas/min. 

(C) 71 gotas/min.

(D) 94 gotas/min.

▬ QUESTÃO 28  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A transmissão  de  micro-organismo  por  via  respiratória 
ocorre  através  da  eliminação  de  partículas  por  meio  da 
tosse,  da  respiração  ou  da  fala.  Estas  partículas 
permanecem  em  suspensão  no  ar,  podendo  contaminar 
diversos  locais  e  pessoas.  A  transmissão  do 
Mycobacterium tuberculosis ocorre por: 

(A) contato.

(B) aerossóis.

(C) gotículas. 

(D) secreções oral e fecal.
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▬ QUESTÃO 29  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A higienização das mãos é a medida individual mais simples e 
menos dispendiosa para prevenir a propagação das infecções 
relacionadas à assistência à saúde. Segundo as recomendações 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária,  a higienização 
simples das mãos com álcool a 70% deve ser realizada

(A) quando as mãos estiverem visivelmente sujas. 

(B) durante períodos de contato com matéria orgânica.

(C) após o manuseio de instrumental cirúrgico contaminado.

(D) antes e após remover as luvas de procedimento.

▬ QUESTÃO 30  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um  dos  grandes  riscos  no   s  serviços  de  saúde  é  a 
transmissão  de  micro-organismos  entre  pacientes 
colonizados/infectados  para  pacientes  suscetíveis  e 
profissionais  de  saúde.  As  precauções-padrão  consistem 
em atitudes que devem ser tomadas para reduzir os riscos 
de  transmissão  de  agentes  infecciosos  e  devem  ser 
estendidas aos pacientes

(A) com diagnóstico presumível de infecção.

(B) em estado presumível de infecção.

(C) colonizados com micro-organismos multirresistentes.

(D) com ou sem suspeita de infecções.

▬ QUESTÃO 31  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, com a RDC nº 306, de 7/12/2004, dispõe sobre o 
Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de 
serviços  de  saúde.  Para  fins  de  aplicabilidade  do 
regulamento,  os  resíduos  sólidos  são  classificados  de 
acordo  com  cada  grupo.  Sendo  assim,  os  resíduos 
classificados como do grupo “E” são os resíduos:

(A) perfurocortantes. 

(B) químicos. 

(C) radioativos.

(D) biológicos.

▬ QUESTÃO 32  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O ambiente é apontado como importante reservatório de 
micro-organismos nos serviços de saúde, especialmente os 
multirresistentes.  Segundo  as  diretrizes  nacionais  para  a 
prevenção e o controle de infecção em ambientes de saúde, 
a limpeza e desinfecção de quartos privativos (isolamento) 
deve ser realizada

(A) uma vez ao dia.

(B) duas vezes ao dia. 

(C) três vezes ao dia. 

(D) quatro vezes ao dia. 

▬ QUESTÃO 33  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma série de sinais e sintomas pode ocorrer em inúmeros 
distúrbios endócrinos. Nos distúrbios da glândula tireoide, 
especificamente  no  hipotireoidismo,  as  alterações  mais 
frequentes são:

(A) nervosismo, palpitação e exoftalmia.  

(B) fadiga extrema, ganho de peso e mixedema. 

(C) exoftalmia, bócio e confusão mental.

(D) amenorreia,  nervosismo e perda de pelos. 

▬ QUESTÃO 34  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  paciente  com  alteração  do  nível  de  consciência  tem 
elevado  risco  para  complicações  graves  como  a 
broncoaspiração, que pode levá-lo à morte. Dessa maneira, 
o técnico em enfermagem ao prestar cuidado ao paciente 
com esse tipo de alteração deve:

(A) colocar cabeceira elevada entre 40º a 60º.

(B) reduzir a ingesta hídrica.

(C) assegurar aspiração subglótica constante.

(D) manter via aérea pérvia. 

▬ QUESTÃO 35  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  câncer  de  colo  uterino  constitui  um  dos  graves 
problemas  de  saúde  que  atinge  as  mulheres  em todo  o 
mundo, sendo os países em desenvolvimento responsáveis 
por  aproximadamente  80%  desses  casos.  O  exame 
realizado para a investigação de câncer do colo do útero é 
denominado de:

(A) colonoscopia.  

(B) endoscopia.

(C) colposcopia. 

(D) cistoscopia. 

▬ QUESTÃO 36  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  objetivo  da  assistência  ao  pré-natal  é  assegurar  o 
desenvolvimento da gestação,  permitindo o parto de um 
recém-nascido  saudável,  sem  impacto  para  a  saúde 
materna. Desta maneira, o pré-natal (captação precoce) na 
Atenção Primária à Saúde deve ser iniciado até na 

(A) décima semana de gestação.

(B) décima primeira semana de gestação.

(C) décima segunda semana de gestação.

(D) décima quarta semana de gestação. 
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▬ QUESTÃO 37  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Brasil, a prevalência de sífilis em gestantes é de 1,6%. É 
uma  doença  de  transmissão  sexual  ou  materno-fetal  com 
caráter sistêmico e de evolução crônica. Em mulheres grávidas, 
ela pode causar aborto, parto prematuro, má-formações e morte 
fetal. A sífilis é uma infecção causada pelo

(A) Treponema pallidum.

(B) Chlamydia trachomatis.

(C) Trichomonas Donne.

(D) Neisseria gonorrheae.

▬ QUESTÃO 38  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em pacientes  gravemente  enfermos  é  usada  uma  escala 
neurológica que permite avaliar o nível de consciência de 
uma  pessoa  que  tenha  sofrido  um  traumatismo  crânio-
encefálico.  Essa  avaliação  que  indica  o  nível  de 
consciência, de acordo com as respostas de abertura ocular, 
verbal e motora, é chamada de escala de coma.

(A) Braden.

(B) Glasgow. 

(C) Babinski. 

(D) Cincinnati. 

▬ QUESTÃO 39  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente  do  sexo masculino,  de  62 anos,  é  submetido  a 
uma  cirurgia  urológica  de  grande  porte  e,  logo  após,  é 
encaminhado à unidade de terapia intensiva – UTI em pós-
operatório imediato com uso de sonda vesical de demora. 
Entre  as  recomendações  de  cuidados  com  o  cateter 
urinário, tem-se que a troca do cateter 

(A) deve ocorrer a cada 15 dias após a instalação. 

(B) deve ocorrer a cada 30 dias após a instalação. 
(C) deve ocorrer após a saída do paciente da UTI.

(D) é dispensável quando de forma sistemática.

▬ QUESTÃO 40  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na UTI, os cuidados de enfermagem com um paciente que 
apresenta  hemorragia  digestiva  alta  são  voltados, 
inicialmente, para a estabilização hemodinâmica realizada 
por meio da monitorização da

(A) temperatura  corporal,  pressão  arterial  e  eliminação 
intestinal. 

(B) pressão  arterial,  frequência  cardíaca  e  controle  do 
sangramento.

(C) coleta de sangue, nível de consciência e controle do 
débito urinário. 

(D) temperatura  corporal,  frequência  respiratória  e 
movimentação dos membros. 

▬ QUESTÃO 41  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Mais de 90% dos pacientes com cálculo na vesícula biliar 
apresentam inflamação  aguda  da  vesícula.  Essa  afecção 
provoca dor, hipersensibilidade e rigidez da parte superior 
do abdome que, geralmente, é acompanhada de náuseas e 
vômitos.  A cirurgia  realizada para  a retirada da vesícula 
biliar é a 

(A) colectomia.

(B) colecistectomia. 

(C) colostomia.

(D) coledocostomia.  

▬ QUESTÃO 42  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

M.J.C.,  de  29 anos,  chegou à unidade de atendimento à 
saúde com uma mancha no antebraço direito e queixando-
se de que não sentia dor e nem calor na região. Neste caso, 
o técnico em enfermagem deverá encaminhar o paciente
para exame dermatoneurológico, pois pode ser um caso de:

(A) leishimaniose cutânea.

(B) tuberculose.

(C) hanseníase.

(D) micose dérmica.

▬ QUESTÃO 43  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As crianças são, frequentemente, acometidas por doenças 
respiratórias  devendo  o  profissional  de  saúde  conseguir 
identificar os sinais de maior gravidade. Quando a criança 
apresentar tosse ou dificuldade para respirar, é importante 
verificar se a frequência respiratória está dentro dos limites 
da normalidade. Assim, para crianças entre 0 a 02 meses, 
de  02  a  11  meses,  de  12  meses  a  05  anos  de  idade, 
respectivamente, pode ser considerada normal a frequência 
respiratória de até

(A) 40 mrm, 50 mrm, 60 mrm.

(B) 50 mrm, 60 mrm, 20 mrm.

(C) 20 mrm, 50 mrm, 60 mrm.

(D) 60 mrm, 50 mrm e 40 mrm.
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▬ QUESTÃO 44  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  reforma  psiquiátrica  brasileira  trouxe  contribuições 
importantes para o cuidado em saúde mental, uma vez que 
integra a família como um dos elementos indispensáveis 
para o sucesso do tratamento das pessoas em sofrimento 
psíquico. Neste contexto, o profissional que trabalha com 
saúde  mental  precisa  aperfeiçoar  aspectos  fundamentais, 
como a capacidade de se desfocar do problema, ou seja,

(A) possuir  flexibilidade  pessoal  em  relação  aos  modos, 
tempos e lugares das pessoas e suas famílias, permitindo 
que estas se organizem para buscar as possibilidades que 
melhor se adequem a seu modo de vida.

(B) saber agir diante dos acontecimentos da vida, postura 
que exige saber reconhecer e valorizar o que ocorre 
em detrimento daquilo que se deseja.

(C) interessar-se  pelo  cotidiano  e  modo  de  vida  das 
pessoas  e  não  unicamente  por  suas  fraquezas  ou 
doenças, acolhendo-as e respeitando seu ritmo e o 
ritmo dos acontecimentos. 

(D) focar  nas  possibilidades  de  vida  que  as  pessoas  e  as 
famílias  possuem,  permitindo  que  a  própria  família 
assuma a responsabilidade de encontrar os caminhos para 
enfrentar suas dificuldades.

▬ QUESTÃO 45  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De  acordo  com o  Programa  Nacional  de  Imunizações,  ao 
nascer, a criança deve receber as seguintes vacinas: 

(A) pentavalente e tríplice viral.

(B) BCG e hepatite B. 

(C) pentavalente e BCG.

(D) BCG e tríplice viral.

▬ QUESTÃO 46  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Política  Nacional  de  Humanização  do  Ministério  da 
Saúde, visando diminuir o tempo de espera do paciente no 
serviço de saúde, instituiu critérios para a classificação de 
risco e estadiamento da doença. Com base nesses critérios, 
um  paciente  com  sintomas  de  dengue  recebeu  do 
profissional do acolhimento uma ficha de cor amarela. Por 
tratar-se de atendimento 

(A) eletivo, o paciente deverá ser atendido por ordem de 
chegada.

(B) de  emergência,  o  paciente  deverá  ser  atendido 
prioritariamente. 

(C) de urgência,  o  paciente  deverá  ser  atendido o mais 
rápido possível.

(D) de  emergência,  o  paciente  deverá  ser  atendido 
imediatamente.

▬ QUESTÃO 47  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Lei n. 8080/1990, as ações e os serviços 
de saúde públicos e privados contratados ou conveniados, 
que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), deverão se 
desenvolver  considerando  os  princípios  estabelecidos  na 
legislação. O direito ao acesso a estes serviços, em todos os 
níveis de atenção, refere-se ao princípio da

(A) integralidade.

(B) universalidade.

(C) igualdade.

(D) utilidade.

▬ QUESTÃO 48  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A malária é uma doença infecciosa cujo quadro clínico se 
caracteriza pela presença de febre alta, calafrios, sudorese 
profusa e cefaleia. Sua transmissão ocorre por meio

(A) do  contato  com  animais  domésticos  que  são  os 
reservatórios  mais  significativos  para  o  controle 
epidemiológico da doença.  

(B) da picada da fêmea do mosquito Aedes Egypty,  infectada 
pelo Plasmodium vivax e Plasmodium  falciparum. 

(C) da  picada  de  vetores  popularmente,  conhecidos  por 
“carapanã”,  “muriçoca”,  “sovela”,  “mosquito-prego”, 
“bicuda”.

(D) do contato  direto  de  pessoa  a  pessoa,  por  meio  de 
transfusão  de  sangue  contaminado  ou  do  uso 
compartilhado de seringas contaminadas.

▬ QUESTÃO 49  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A infecção pelo vírus da dengue pode causar uma doença 
sistêmica, variando desde formas assintomáticas até quadros 
graves.  Assim,  para  detectar  sinais  que  indiquem 
agravamento do caso, bem como evitar o óbito do paciente, 
deve-se proceder rotineiramente, durante o curso da doença, a 
observância da presença de sinais de alarme e a orientação do 
paciente  para  que  procure  por  assistência  médica  caso 
apresente, dentre outros sintomas, dor abdominal intensa,

(A) vômitos persistentes e sangramento de mucosas.

(B) hipotensão arterial e aumento de plaquetas.

(C) sangramento de mucosas e hipertensão arterial.

(D) aumento de plaquetas e vômitos intermitentes.

▬ QUESTÃO 50  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A  promoção  da  saúde  envolve  o  desenvolvimento  de 
habilidades  individuais,  o  que  permite  a  tomada  de 
decisões favoráveis à qualidade de vida e à saúde. Assim, a 
Política  Nacional  de  Promoção  da  Saúde  recomenda  o 
desenvolvimento de ações como:

(A) diagnóstico precoce de hanseníase.

(B) realização de campanhas de vacinação.

(C) regulação do atendimento à saúde.

(D) promoção da mobilidade segura.
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