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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
(http://www2.uol.com.br/laerte/tiras/hugo/tira11.gif) 

 

01- No período “Você é acusado de beber além da conta, e dar 

um vexame de proporções continentais”, a conjunção 

coordenativa estabelece entre as orações uma relação de: 

 

A. Adição 

B. Explicação 

C. Consequência 

D. Causa 

E. Conclusão 

 

02- Em: “Você é acusado de beber além da conta, e dar um 

vexame de proporções continentais”, o emprego da vírgula: 

 

A. Separa orações coordenadas de sujeitos diferentes. 

B. Isola uma oração de natureza explicativa. 

C. Não era necessária já que a conjunção separa as 

orações. 

D. Separa as orações devido à ausência de conjunção. 

E. Separa termos de mesma função semântica, pela 

recorrência da conjunção „e‟. 

 

03- Em “meu cliente se declara culpado”, o emprego do 

pronome „se‟ é justificado: 

 

A. Pela presença de advérbio antes do verbo. 

B. Pelo pronome relativo antes do verbo. 

C. Pelo verbo no modo imperativo 

D. Pelo sujeito expresso. 

E. Pela frase exclamativa. 

 

Esta folha branca 

me proscreve o sonho, 

me incita ao verso 

nítido e preciso. 

Eu me refugio 

nesta praia pura 

onde nada existe 

em que a noite pouse. 

Como não há fuga 

nada lembra o fluir 

de meu tempo, ao vento 

que nele sopra o tempo. 

Não a forma encontrada 

como uma concha, perdida 

nos frouxos areais 

como cabelos; mas a forma atingida 

como a ponta do novelo 

que a atenção, lenta, 

desenrola. 

(MELO NETO, João Cabral de. Os melhores poemas de João 

Cabral de Melo Neto. 6. Ed. São Paulo: Global, 1998.) 

 

04- É correto afirmar que o tema do poema é: 

A. Comunicar-se com o fazer poético, portanto 

predomina a função fática da linguagem. 

B. O estado de ânimo do poeta, predominando a função 

expressiva da linguagem. 

C. A influência do poema sobre o poeta, predominando a 

função apelativa da linguagem. 

D. Informar sobre o fazer poético, por isso predomina a 

função denotativa da linguagem. 

E. O próprio fazer poético, sendo predominante a função 

metalinguística da linguagem. 

 

05- Podemos inferir que a concepção do eu lírico sobre a poesia 

é a de que é: 

 

A. O resultado de uma escrita feita a luz da razão e da 

espontaneidade. 

B. O fruto da liberdade e desorganização características da 

fantasia poética. 

C. O produto de uma construção formal apurada que 

ignora a trato da palavra. 

D. Uma produção alheia à subjetividade, pautada na 

exatidão. 

E. Uma exploração dos recursos de rimas e assonâncias 

vocabulares. 

 

06- No verso, “me proscreve o sonho”, o verbo tem o mesmo 

sentido de: 

 

A. Suprime  

B. Permanece 

C. Contempla  

D. Paramenta  

E. Forja  

 

07- Considerando a norma padrão da língua portuguesa, 

assinale a alternativa correta: 

 

A. Em “me incita ao verso”, a regência do verbo se 

justifica pela exigência de artigo e preposição, 

respectivamente. 

B. Em “nada lembra o fluir”, a regência do verbo justifica-

se por ter sido empregado no sentido de „advertir‟. 

C. Em “nítido e preciso”, o verbo não pede complemento 

por ter sentido completo. 
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D. Em “Como não há fuga”, a conjunção estabelece 

relação semântica de causa com a oração posterior. 

E. Em “como cabelos”, a conjunção estabelece relação 

semântica de conformidade com a oração anterior. 

 

08- Em qual das frases abaixo NÃO houve erro de grafia? 

 

A.  “Homem é flagrado vendendo carangueijo no metrô do 

Recife.” 

B. “O rock rasgado veio com mais folego, mas 

nada pretencioso.”  

C. “Voo de São Paulo aterrissou em Istambul minutos 

antes de ataque.” 

D. “Projeto monitora 65 onças e quem quizer pode adotar 

e batizar felino.” 

E. “Supertições são coisas que a humanidade inventou 

para conter as incertezas.” 

 

 

 
 

09- Assinale a alternativa correta quanto à escolha dos 

elementos coesivos feita pelo autor do meme: 

 

A. “quando” situa um fato vago no tempo. 

B. “e” estabelece uma relação de oposição, equivalendo a 

“mas”. 

C. “a” é pronome e retoma o substantivo anterior. 

D. “às vezes” introduz um argumento que esclarece a 

declaração anterior. 

E. “tão” tem valor catafórico e antecipa a conclusão. 

 

10- A linguagem empregada no meme justifica-se: 

 

A. Pela região onde o falante reside. 

B. Pela situação comunicativa de informalidade. 

C. Pela estagnação da língua ao longo do tempo. 

D. Pelo grupo profissional específico a quem é destinado. 

E. Pela necessidade do uso de termos técnicos. 

 

11- Em qual das alternativas as prescrições da norma padrão 

sobre a acentuação dos vocábulos foram obedecidas? 

 

A. No mês de férias, a entrada é gratuíta. 

B. Não conhecia o suco de caquí. 

C. Os ítens foram especificados no edital. 

D. É um médico que clinica em várias cidades. 

E. Para alguns é incompreensível o tal do „internetês‟. 

  

(Soa o sino.) (Entra lady Macbeth.)  

LADY MACBETH - Que aconteceu aqui, para que, tão 

medonha, uma trombeta desperte os moradores desta casa? 

Falai!  

MACDUFF - Ó gentil dama, não deveis ouvir-me no que 

tenho a dizer. Assassinado foi nosso real amo.  

LADY MACBETH - Ai! Como? Em nossa casa? 

BANQUO - Oh! Muito cruel, pouco importa onde fosse.  

(Voltam Macbeth e Lennox.)  

MACBETH - Se eu tivesse morrido uma hora antes desse 

acontecimento, eu teria vivido um tempo abençoado, pois, a 

partir de agora, não há nada sério, tudo são futilidades. A 

glória e a honra estão mortas. O vinho da vida acabou.  

(Entram Malcolm e Donalbain.)  

MACDUFF - Vosso real pai se encontra assassinado. 

MALCOLM - Oh! E por quem? 

 LENNOX - Ao que parece, foram seus próprios camareiros 

que o mataram. De sangue o rosto e as mãos tinham 

manchados, como os punhais que sem bainha achamos 

sobre seus travesseiros.  

MALCOLM – (à parte para Donalbain) Que pretendeis 

fazer? Não nos unamos com essa gente. É muito fácil para o 

homem fingido aparentar tristeza. Irei para a Inglaterra. 

DONALBAIN - (à parte, a Malcolm)  - E eu para a Irlanda. 

Os sorrisos aqui punhais escondem. Fujamos. 

(Shakespeare, William. Macbeth. L&PM, Rio de Janeiro, 2000 

Tradução: Beatriz Viégas-Faria) 

 

12- Considerando as regularidades presentes na organização 

textual, assinale a alternativa INCORRETA quanto ao gênero a 

que pertence o texto acima: 

 

A. É um texto teatral e se distancia de outros tipos por suas 

características peculiares, como ser escrito para ser 

encenado, embora pertença ao gênero narrativo. 

B. É um texto teatral, pertencente ao gênero narrativo e, 

como tal, possui narrador. Este tem presença 

fundamental no texto e as personagens aparecem por 

intermédio dele, que expõe suas vidas e seus 

pensamentos 

C. É um texto teatral e por isso apresenta linguagem 

dinâmica e dialógica, combinando linguagem verbal e 

não verbal. 

D. É um texto teatral constituído pelo texto principal, que 

contém as falas dos atores e o secundário que contém 

algumas observações tal qual o espaço, cena, ato, 

personagens e rubricas (de interpretação, de 

movimento). 

E. É um texto teatral e tem como exemplo de 

característica própria os „apartes‟ que são comentários 

que não são „ouvidos‟ pelos interlocutores em cena e 
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vêm indicados no texto escrito como orientação aos 

leitores e profissionais que montarão a peça. 

 

13- O texto literário é uma construção textual que de acordo 

com as normas da literatura tem objetivos e características 

próprias, como linguagem elaborada de forma a causar 

emoções. Pensando nessas coincidências julgue as 

afirmativas abaixo acerca do texto lido e assinale aquela 

que NÃO corresponde a uma conclusão correta: 
 

A. O enredo é baseado no drama, que significa ação, 

sendo esta última causada pelas forças opostas que 

entram em choque, no caso do trecho escolhido, 

desencadeada pelo assassinato do rei atribuído aos 

seus guardas, conclusão questionada pelos seus filhos. 

B. O conflito é a base essencial do drama. No trecho 

apresentado da peça percebemos ações geradas pelo 

conflito mesmo que este não esteja explicitado: o 

assassinato do rei, a reação dos personagens em cena e 

a decisão dos filhos de fugirem. 

C. Personagens são agentes dramáticos, isto é, por meio 

deles que as ações dramáticas vão acontecer, mas as 

coisas também exercem ação dramática, como no 

texto em que a posição dos punhais dá fim ao conflito 

momentâneo. 

D. A língua literária é geralmente vista como a variedade 

padrão artistificada, e embora possa desviar-se do 

padrão quando é esteticamente necessário, no caso do 

texto houve total congruência entre ambas as 

variantes. 

E. A língua literária pode ser manifestada não só pela 

obediência ou desvio da norma, mas também pelo 

emprego da linguagem simbólica de modo a causar 

emoções no leitor/ouvinte. No texto, por exemplo, 

temos a fala de Macbeth “A glória e a honra estão 

mortas.”  Para afirmar admiração pelo rei morto e a do 

filho ao descrer da versão do assassinato “É muito 

fácil para o homem fingido aparentar tristeza.” 
 

14- Assinale a alternativa correta: 

 

A. Em, „A glória e a honra estão mortas‟, o sujeito 

posposto ao verbo concordou corretamente com o mais 

próximo. 

B. “eu teria vivido um tempo abençoado”, apresenta um 

caso de concordância ideológica, a chamada silepse, de 

pessoa. 

C. Em „foram seus próprios camareiros que o mataram” o 

sujeito resumido por pronome indefinido (próprios), 

exige concordância no plural. 

D. Em „tudo são futilidades‟, o verbo „ser‟ concordou com 

o predicativo, embora se pudesse ter optado pela 

concordância da regra geral. 

E. „De sangue o rosto e as mãos tinham manchados‟, traz 

um caso de concordância opcional, portanto, 

„manchados‟ poderia ter permanecido no singular sem 

prejuízo da regra de concordância. 

 

 

 

15- Considerando os conceitos que regem o emprego das 

classes de palavras nas frases e textos, considere as afirmações 

a seguir, assinalando aquela que estiver correta: 

 

A. “Os sorrisos aqui punhais escondem.”, possui um 

advérbio que modifica o verbo conferindo-lhe 

circunstância de lugar. 

B. “Assassinado foi nosso real amo.”, tem no vocábulo 

„real‟ a atribuição de característica ao substantivo 

„amo‟ e significa „genuíno‟, verdadeiro. 

C. “Os sorrisos aqui punhais escondem.” 

„punhais‟ é um substantivo que tem a função de núcleo 

do sujeito posposto. 

D. Em “tão medonha”, há uma palavra substantivada. 

E. Em “nossa casa”, o pronome tem função semântica de 

substantivo. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – Para uma algaliação difícil utiliza-se, preferencialmente, 

qual algália? 

 

A. Folley látex 

B. Folley silicone 

C. Duplo lúmen 

D. Triplo lúmen 

E. Bequille 

 

17 – São ações e recomendações do enfermeiro às gestantes 

com falta de ar ou dificuldade de respirar, EXCETO: 

 

A. Explicar que esses sintomas são frequentes na 

gestação, em decorrência do aumento do útero ou 

ansiedade da gestante. 

B. Recomendar repouso em decúbito lateral esquerdo. 

C. Ouvir a gestante e conversar sobre as suas angústias. 

D. Estar atento para outros achados no exame 

cardiopulmonar, pois pode tratar-se de doença 

cardíaca ou respiratória. 

E. Sempre solicitar avaliação médica. 

 

18 – São objetivos do cateterismo vesical, EXCETO: 

 

A. Quando o paciente está impossibilitado de urinar. 

B. Colher urina asséptica para exames.  

C. Preparo pré-parto, pré-operatório e exames pélvicos 

(quando indicados). 

D. Incontinência urinária.  

E. Reduzir o edema e hematoma peniano e escrotal. 

 

19 – Considera-se um doente bacilífero quando a baciloscopia 

do escarro é positiva e o doente elimina uma quantidade de 

bacilos apenas superior a: 

 

A. 2000 por ml de escarro. 

B. 3000 por ml de escarro. 

C. 4000 por ml de escarro. 

D. 5000 por ml de escarro. 

E. 6000 por ml de escarro. 
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20 – São cuidados de enfermagem em casos de anemia em 

crianças, EXCETO: 

 

A. Avaliar o tipo de aleitamento e aceitação das refeições 

de sal. 

B. Avaliar alimentação e orientar a mãe para o uso de 

alimentos ricos em ferro. 

C. Avaliar antecedentes de criança: prematuridade, baixo 

peso e morbidade neonatal. 

D. Associar o Sulfato Ferroso a sucos ricos em vitamina 

C e administrar 30 minutos após das refeições. 

E. Orientar o uso de Sulfato Ferroso com canudinho 

devido à destruição do esmalte dos dentes. 

 

21 – São características da diabetes tipo I, EXCETO: 

 

A. Apresentação geralmente abrupta. 

B. Ocorre, na maioria dos casos, em crianças e 

adolescentes, com excesso de peso. 

C. O termo “tipo 1” indica o processo de destruição da 

célula beta (produtora de insulina no pâncreas) que 

leva, geralmente, ao estágio de deficiência absoluta de 

insulina. 

D. A administração de insulina é necessária para evitar a 

cetoacidose. 

E. Alguns casos desse tipo de diabetes podem apresentar 

uma fase pré-cetótica não insulino dependente. 

 

22 – A úlcera genital está presente principalmente nas seguintes 

doenças, EXCETO: 

 

A. Sífilis 

B. Cancro mole 

C. Herpes genital 

D. Donovanose 

E. Tricomoníase 

 

23 – O Programa de Saúde da Família (PSF) surgiu em 1994 e 

atualmente, tem sido denominado Estratégia de Saúde da 

Família (ESF). São atribuições do Auxiliar e do Técnico de 

Enfermagem na Atenção Básica, EXCETO: 

 

A. Participar das atividades de atenção realizando 

procedimentos regulamentados no exercício de sua 

profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, 

no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários 

(escolas, associações etc.). 

B. Realizar atividades programadas e de atenção à 

demanda espontânea. 

C. Realizar ações de educação em saúde à população 

adstrita, conforme planejamento da equipe. 

D. Participar do gerenciamento dos insumos necessários 

para o adequado funcionamento da UBS. 

E. Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias 

cadastradas nas equipes e, quando indicado ou 

necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços 

comunitários (escolas, associações etc.), em todas as 

fases do desenvolvimento humano. 

 

 

24 – Estão entre as principais ações de enfermagem no 

atendimento à mulher no climatério, EXCETO: 

 

A. Exercícios da musculatura perineal para recuperação 

da pressão vesical e de todo o sistema urinário. 

B. Ações preventivas para câncer de mama, ovário, colo 

uterino, endométrio e cólon. 

C. Orientação e estímulo para atividade física regular e 

acompanhamento dos resultados de densitometria 

óssea. 

D. Sempre solicitar a avaliação médica para reposição de 

vitamina D. 

E. Orientação para uso de lubrificantes vaginais, se 

necessário. 

 

25 – Sobre a coleta de citologia oncótica é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. O espéculo de tamanho pequeno deve ser utilizado em 

mulheres muito jovens, que não tiveram parto vaginal, 

menopausadas e em mulheres muito magras. 

B. O espéculo de tamanho grande pode ser indicado para 

as mulheres multíparas e para as obesas. 

C. Não estar menstruada, preferencialmente aguardar o 5º 

dia após menstruação. 

D. Lubrifique o espéculo com óleo próprio, glicerina ou 

vaselina. 

E. Nos casos de mulheres que tenham sofrido 

histerectomia com manutenção do colo uterino a 

coleta deve ser realizada como de hábito, inclusive 

com a escova endocervical. 

 

26 – Entre o 5º e 12º mês o crescimento do perímetro cefálico é 

em média de: 

 

A. 2,0 cm 

B. 1,5 cm 

C. 1,0 cm 

D. 0,5 cm 

E. 0,3 cm 

 

27 – NÃO é responsabilidade do Enfermeiro(a) da Sala de 

Vacina: 

 

A. Prover e prever insumos, materiais e impressos 

necessários ao trabalho diário. 

B. Realizar notificação de casos de Eventos Adversos 

possivelmente relacionados à vacinação. 

C. Verificar semanalmente as validades dos 

imunobiólogicos. 

D. Somar as doses registradas no Mapa Diário de 

Vacinação e encaminhar Boletim Semanal de Doses 

Aplicadas ao Serviço de Vigilância em Saúde. 

E. Fazer a revisão no arquivo de cartões de controle 

(cartões espelho) para convocação e busca de faltoso. 
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28 – São causas da Acidose Metabólica, EXCETO: 

 

A. Uso de ácido acetil salicílico. 

B. Insuficiência renal. 

C. Uso de esteróides. 

D. Fístula biliar ou pancreática. 

E. Ureterossigmoidostomia. 

 

29 – São Eixos da Classificação Internacional para a Prática de 

Enfermagem (CIPE), EXCETO: 

 

A. Foco 

B. Julgamento 

C. Profissional  

D. Localização 

E. Cliente 

 

30 – Quanto às responsabilidades e deveres do profissional de 

enfermagem é INCORRETO afirmar: 

 

A. Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha 

conhecimento em razão de sua atividade profissional, 

exceto casos previstos em lei, ordem judicial, ou com 

o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu 

representante legal. 

B. Em atividade multiprofissional, o fato sigiloso poderá 

ser revelado quando necessário à prestação da 

assistência. 

C. O profissional de enfermagem, intimado como 

testemunha, deverá comparecer perante a autoridade e, 

se for o caso, declarar seu impedimento de revelar o 

segredo. 

D. O segredo profissional referente ao menor de idade 

deverá ser mantido, mesmo quando a revelação seja 

solicitada por pais ou responsáveis, desde que o menor 

tenha capacidade de discernimento, com exceção 

apenas de casos judiciários. 

E. Orientar, na condição de enfermeiro, a equipe sob sua 

responsabilidade, sobre o dever do sigilo profissional. 

 

31 – Referente às recomendações importantes para o paciente 

colostomizado é INCORRETO afirmar: 

 

A. Para este procedimento o sistema de única peça 

oferece mais conforto ao paciente. 

B. É necessário manter observação do estoma durante 

todo o procedimento, para detectar sinais de 

sofrimento no estoma (escurecimento), se isto 

acontecer o balão da sonda deve ser desinsuflado 

imediatamente. 

C. É comum o retorno de parte do líquido pelo estoma, 

pois a sonda não oclui totalmente a luz do estoma. 

D. Atentar para queixa de dor, distensão abdominal e 

ausência de eliminação via retal o que pode indicar 

sinal de obstrução por fezes ou bário impactados, 

tumores ou estenose no cólon distal. 

E. Pode ser necessário grande volume de soro fisiológico 

até a limpeza efetiva do cólon, principalmente se o 

paciente realizou exame contrastado recentemente, ou 

se a colostomia foi realizada sem preparo de cólon 

prévio. 

32 – A Posição de Jakkniff é utilizada para exames da região: 

 

A. Ginecológica 

B. Retal 

C. Abdominal 

D. Da cabeça 

E. Dos pés 

 

33 – A primeira dose da hepatite B deve ser: 

 

A. Ao nascer. 

B. Aos 2 meses 

C. Aos 3 meses. 

D. Aos 6 meses. 

E. Aos 12 meses. 

 

 34 – Após a reconstituição, a vacina BCG deve ser utilizada no 

prazo máximo de: 

 

A. 1 hora.  

B. 2 horas.  

C. 6 horas.  

D. 12 horas.  

E. 24 horas.  

 

35 – Em idosos, a perda de peso não intencional de, no mínimo, 

de ______do seu  peso corporal no último ano pode  indicar 

algum problema de saúde. 

 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna é: 

 

A. 2% 

B. 5% 

C. 8% 

D. 10% 

E. 15% 

 

36 – São combinações da metoclopramida a serem levadas em 

consideração, EXCETO: 

 

A. Anticolinérgicos e derivados da morfina possuem 

ações contrárias no esvaziamento do estômago. 

B. Depressores do Sistema Nervoso Central (derivados 

da morfina, hipnóticos, ansiolíticos, anti-histamínicos 

H1 sedativos, antidepressivos sedativos, barbituratos, 

clonidina e substâncias relacionadas) aumentam o 

efeito calmante da metoclopramida. 

C. Neurolépticos: a metoclopramida pode aumentar os 

efeitos neurolépticos em relação à ocorrência de 

desordens extrapiramidais (tremor de extremidade, 

aumento do estado de contração do músculo, rigidez 

muscular, etc). 

D. A metoclopramida aumenta a quantidade de digoxina 

circulante, sendo necessária monitorização da 

concentração de digoxina no sangue. 

E. A metoclopramida aumenta a quantidade de 

ciclosporina circulante, sendo necessária 

monitorização da concentração de ciclosporina no 

sangue. 
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37 – A notificação compulsória será feita à Secretaria de Saúde 

do Município do local de atendimento do paciente com suspeita 

ou confirmação de doença ou agravo de notificação 

compulsória. Esta notificação deve ser: 

 

A. Diária 

B. Semanal 

C. Quinzenal 

D. Mensal 

E. Trimestral 

 

38 – Na atenção domiciliar de enfermagem, compete ao 

Enfermeiro, privativamente, EXCETO: 

 

A. Planejar, organizar, coordenar, supervisionar e avaliar 

a prestação da assistência de enfermagem. 

B. Coordenar, participar e/ou nuclear grupos de educação 

para a saúde. 

C. Organizar e coordenar as condições ambientais, 

equipamentos e materiais necessários à produção de 

cuidado competente, resolutivo e seguro. 

D. Atuar de forma contínua na capacitação da equipe de 

enfermagem que atua na realização de cuidados nesse 

ambiente. 

E. Executar os cuidados de enfermagem de maior 

complexidade técnicocientífica e que demandem a 

necessidade de tomar decisões imediatas. 

 

39 – Na aplicação de insulina, recomenda-se o rodízio do local. 

Numa mesma região a aplicação máxima em um mesmo local 

deve ser de: 

 

A. 3 vezes 

B. 7 vezes 

C. 12 vezes 

D. 15 vezes 

E. 22 vezes 

 

40 – Morbidades ou complicações clínicas maternas prévias 

devem ser identificadas e controladas o mais adequadamente 

possível, antes da decisão de engravidar. Desta forma, são 

considerações corretas, EXCETO: 

 

A. O risco de abortamento, malformação fetal, 

macrossomia, morte perinatal e agravos maternos 

podem ser reduzidos se a mulher diabética engravidar 

com seus valores de glicemia controlados e promover 

esse cuidado também durante o curso gravídico. 

B. A Hipertensão arterial crônica (HAC) é um fator de 

risco considerável para o aparecimento de pré-

eclâmpsia superposta.  

C. Os quadros de hipotireoidismo ou hipertireoidismo 

podem prejudicar o curso da gestação, tornando-se 

necessária a compensação prévia da função da tireoide 

e seu controle. 

D. Mulheres com lúpus eritematoso sistêmico exibirão 

melhor resultado obstétrico e perinatal se sua doença 

estiver inativa e sob controle pelo menos até 12 meses 

antes da concepção e com funcionamento renal 

estabilizado. 

E. O acompanhamento por um neurologista para 

pacientes com epilepsia deve ser recomendado, 

objetivando o controle prévio mais adequado da 

doença, se possível em regime de monoterapia com 

uma droga efetiva e de maior segurança para o feto. 

 


