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1. Segundo estimativas do IBGE, a população do país 
deverá crescer até 2047, quando chegará a 233,2 
milhões de pessoas. Nos anos seguintes, ela cairá 
gradualmente, até os 228,3 milhões em 2060. Em 2060, 
um quarto da população deverá ter mais de 65 anos. 
Nesse mesmo ano, o país teria 67,2 indivíduos com 
menos de 15 e acima dos 65 anos para cada grupo de 
100 pessoas em idade de trabalhar (15 a 64 anos). 
Santa Catarina, que hoje já é a que tem a maior 
esperança de vida ao nascer para ambos os sexos (79,7 
anos), deverá se manter nessa posição, com 84,5 anos 
em 2060. No outro extremo, o Piauí deverá ter a menor 
esperança de vida ao nascer em 2060 (77,0 anos). Entre 
os homens, os valores de esperança de vida mais 
elevados, projetados para 2060, serão observados em 
Santa Catarina, de 81,5 anos, enquanto os mais baixos 
serão os do Piauí, de 72,7 anos. Os valores mais altos 
de esperança de vida feminina também serão em Santa 
Catarina, de 87,6 anos. 
(Adaptado de: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-

imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/21837-projecao-da-
populacao-2018-numero-de-habitantes-do-pais-deve-parar-de-
crescer-em-2047.html>. Atualizado em 25/07/2018. Acesso em 

31/07/2018) 

O texto acima pode ser entendido da seguinte forma: 

a) É um texto que informa, através de estudos 
realizados pelo IBGE, que até o ano de 2060 a 
esperança de vida das mulheres será um pouco 
inferior à dos homens, tanto em Santa Catarina 
quanto no Piauí. 

b) Este é um texto informativo, que somente projeta o 
aumento populacional a partir de 2047 até 2060, 
apresentando as porcentagens de expectativa de 
vida, com foco em Santa Catarina e Piauí.   

c) É um texto descritivo, que analisa por região apenas 
a esperança de vida dos brasileiros até 2047, o 
aumento da população entre os anos de 2047 e 2060, 
sendo que, em 2060, 30% da população terá mais 
que 65 anos. 

d) Este é um texto informativo, que traz a estimativa do 
aumento da populacional e da expectativa de vida de 
homens e mulheres no Brasil até o ano de 2060. 

 
2. Mas durmo o sono dos justos por saber que minha vida 

fútil não atrapalha a marcha do grande tempo. 
(Clarice Lispector. O ovo e a galinha. Disponível em: 

<https://claricelispector.blogspot.com/2007/11/o-ovo-e-galinha.html>. 
Acesso em: 31/07/2018) 

Como ficará a oração "minha vida fútil não atrapalha a 
marcha do grande tempo” na voz passiva? 

a) A marcha do grande tempo não será atrapalhada por 
minha vida fútil. 

b) Minha vida fútil não atrapalhará a marcha do grande 
tempo. 

c) A marcha do grande tempo não atrapalhará minha 
vida fútil. 

d) A marcha do grande tempo não é atrapalhada por 
minha vida fútil. 

 
3. A juíza chamou a promotora para uma reunião, porque 

ela queria saber sobre o processo. 
Esta sentença gera um problema de compreensão 
denominado: 
a) Antonímia. 
b) Ambiguidade. 
c) Paródia. 
d) Estrangeirismo. 
 

4. Texto 1: Carregara a celha. Causava outra inquietude, 
sua farrusca, a catadura de canibal. Desfranziu-se, 
porém, quase que sorriu. Daí, desceu do cavalo; 
maneiro, imprevisto. Se por se cumprir do maior valor de 
melhores modos; por esperteza? Reteve no pulso a 
ponta do cabresto, o alazão era para paz. O chapéu 
sempre na cabeça. Um alarve. Mais os ínvios olhos. E 
ele era para muito. Seria de ver-se: estava em armas — 
e de armas alimpadas. Dava para se sentir o peso da de 
fogo, no cinturão, que usado baixo, para ela estar-se já 
ao nível justo, ademão, tanto que ele se persistia de 
braço direito pendido, pronto meneável. 

(Guimarães Rosa. Famigerado. Disponível em: 
<http://contobrasileiro.com.br/famigerado-conto-de-guimaraes-rosa/>. 

Acesso em: 31/07/2018) 

Texto 2: Guimarães Rosa, em sua obra, lança mão de 
neologismos, faz a escrita se aproximar do ritmo da fala, 
usando travessões, reticências, exclamações no meio de 
frases, interrogações e, muitas vezes, vírgulas que 
separam sujeito e predicado [...] Todo esse trabalho com 
a linguagem confere mais força ao imaginário mágico 
criado por ele. Guimarães Rosa também abandona as 
ações dos personagens, para valorizar os estados 
mentais e as suas reações. 

(Adaptado de: <http://guimaraesrosa-
joao.blogspot.com/2011/10/caracteristicas-de-guimaraes-rosa.html>. 

Acesso em: 31/07/2018) 

Leia os textos acima e as seguintes afirmações: 
I. Texto 1 segue os padrões da gramática tradicional da 

língua portuguesa. 
II. Texto 2 segue os padrões da gramática tradicional da 

língua portuguesa. 
III. Ambos os textos 1 e 2 seguem os padrões da 

gramática tradicional da língua portuguesa. 
Assinale a alternativa correta, de acordo com as 
afirmações acima: 

a) Os itens I, II e III estão incorretos. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Somente o item III está correto. 
d) Somente os itens I e II estão corretos. 

 
5. Leia as sentenças a seguir e assinale a assertiva correta. 

I. Aquelas mulheres que iniciaram seu curso no 
módulo passado ganharam um bom desconto. 

II. Aquelas mulheres, que iniciaram seu curso no 
módulo passado, ganharam um bom desconto. 

Como serão classificadas as orações em negrito? 

a) Em I, é subordinada adjetiva restritiva; em II, é 
subordinada adjetiva explicativa. 

b) Em I, é subordinada adverbial consecutiva; em II, é 
subordinada adverbial concessiva. 

c) Ambas são orações subordinadas adjetivas 
explicativas. 

d) Ambas são orações subordinadas adjetivas 
restritivas. 

 
6. Em “João tem um quê de seu avô”, qual a função 

morfológica do quê? 

a) Preposição. 
b) Adjetivo. 
c) Pronome. 
d) Substantivo. 
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7. Leia as orações abaixo; 
I. Acendemos a luz porque já estava ficando tarde. 
II. Os rapazes, depois de correrem todo o percurso, não 

conseguiram entender o porquê daquilo tudo. 
III. Por quê os animais deveriam ficar em ambientes 

separados ao voltarem do campo? 
Assinale a alternativa correta: 

a) Somente os itens I e II estão corretos. 
b) Somente os itens I e II estão incorretos 
c) Somente o item III está correto. 
d) Os itens I, II e III estão corretos. 

 
8. Não quiseram saber se estávamos molhados. Se 

tivéssemos vindo mais depressa, teríamos chegado 
antes da chuva. Toma-se muito tempo para vir do teatro 
à escola! 
Qual a função da partícula SE nestas três sentenças, 
observando a ordem? 

a) Pronome reflexivo; conjunção subordinada 
condicional; partícula expletiva. 

b) Conjunção subordinativa integrante; conjunção 
subordinativa condicional; partícula apassivadora. 

c) Partícula expletiva; conjunção subordinada 
condicional; pronome reflexivo. 

d) Conjunção subordinativa condicional; conjunção 
subordinada condicional; pronome reflexivo. 

 
9. Assinale a alternativa INCORRETA sobre Conjuntos: 

a) O conjunto dos Números Irracionais reúne os 
números decimais não exatos com uma 
representação infinita e não periódica. 

b) Todo Número Natural é também um Número Inteiro. 
c) Conjuntos Disjuntos não tem intersecção. 
d) A intersecção entre {0, 1, 3, 5, 8} e {0, 2, 4, 7} é um 

conjunto vazio. 
 
10. O valor dos juros simples em uma aplicação financeira 

de $8.500,00 feita por três trimestres a taxa de 3% ao 
mês é igual a: 

a) $ 2.590,57 
b) $ 2.840,66 
c) $ 2.295,00 
d) $ 2.788,18 

 
11. Para se construir um muro de 17m² é necessário o 

emprego de 4 operários. Para a construção de um outro 
muro com 51m² serão necessários quantos operários?  

a) 9 
b) 11 
c) 15 
d) 12 

 
12. Se 3/5 de uma construção foram avaliados em $ 

620.000, qual é o valor de 6/13 da mesma construção? 

a) $ 393.358,84 
b) $ 476.923,08 
c) $ 566.354,24 
d) $ 582.347,67 

 
13. Assinale a alternativa que NÃO contém uma medida de 

massa: 

a) Onça. 
b) Galão. 
c) Grama. 
d) Tonelada. 

14. Qual é o valor do montante de uma aplicação financeira 
de $35.000,00 feita por 24 meses a taxa de 4% ao ano 
no regime dos juros compostos? 
a) $37.500,00 
b) $37.800,00 
c) $37.856,00 
d) $37.586,00 

 
15. O Windows organiza seus arquivos dentro de pastas, é 

correto afirmar que:  
a) A pasta C:/Usuários/Usuário/Documentos é utilizada 

para guardar os documentos do usuário.       
b) A pasta C:/Windows é a mais indicada para guardar 

os documentos do usuário.  
c) A pasta C:/Windows/System32 é utilizada para 

armazenar os programas instalados pelo usuário. 
d) A pasta C:/Arquivos de Programas é utilizada pelo 

Windows para armazenar os backups dos programas 
instalados.   
 

16. O processador é um dos componentes básicos e 
fundamentais do computador. A função do processador 
em um computador é: 
a) Reproduzir os áudios de programas de música. 
b) Armazenar os dados dos programas e sistema 

operacional, apenas com a energia ligada. 
c) Executar as tarefas dos programas de computador. 
d) Armazenar os dados dos programas e sistema 

operacional, mesmo com a energia desligada. 
 

17. Qual dessas opções NÃO é uma formatação de 
alinhamento de texto válida do Microsoft Word: 
a) Esquerda. 
b) Hífen. 
c) Justificada. 
d) Direita. 

 
18. O Wifi é uma tecnologia de roteamento de internet.  

Pode-se afirmar que: 
a) É necessário um receptor Wifi para conectar a 

Internet.  
b) É necessário o uso de cabos de rede para utilizar a 

conexão Wifi.  
c) Apenas celulares utilizam essa tecnologia para 

acesso à Internet. 
d) O Windows não tem suporte ao Wifi.  

 
19. Sobre a Internet e Intranet, é correto afirmar que: 

a) Com a Intranet é possível acessar sites locais e 
externos.  

b) Com a Internet é possível acessar apenas sites 
locais.  

c) Com a Intranet é possível acessar apenas sites 
locais.  

d) A Internet possui o conteúdo de todas as Intranets. 
 

20. O e-mail (correio eletrônico) é um protocolo utilizado 
para a troca de mensagens entre usuários, é correto 
afirmar que: 
a) É utilizado para troca de mensagens instantâneas.  
b) Para enviar uma mensagem a outro usuário é 

necessário saber o número do celular desse usuário. 
c) O aplicativo de e-mail mais conhecido hoje é o 

WhatsApp.  
d) O e-mail é utilizado como estratégia de marketing por 

empresas de comércio eletrônico. 
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21. A análise do escarro é um procedimento de fácil 
aplicação, contudo, para ser eficaz é importante que o 
paciente seja bem orientado quanto à forma de coleta, já 
que uma amostra adequada é aquela livre de 
contaminação e com material oriundo das vias aéreas 
superiores. Assinale a alternativa correta em relação a 
este procedimento. 
I. Orientar ao paciente quanto à coleta do escarro e não 

da saliva 
II. Colher a amostra na primeira hora da manhã antes 

que o paciente faça ingestão de alimentos. 
III. Orientar o paciente para que realize a escovação dos 

dentes somente com água sem uso de antissépticos 
e nem creme dental, realizando gargarejos por várias 
vezes somente com água. 

IV. Solicitar ao paciente que respire profundamente por 
várias vezes, e, após tossir profundamente colocando 
a amostra em frasco de boca larga. 

V. Se houver muita dificuldade para o paciente escarrar, 
orientar para que tome um líquido bem quente para 
fluidificar a secreção. 

a) Apenas a assertiva I está correta. 
b) Apenas as assertivas I, II e V estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 

 
22. A administração de medicamentos é uma atividade de 

grande responsabilidade da equipe de enfermagem. 
Muitos eventos adversos são causados devido à sua 
administração incorreta. Para garantir a segurança do 
paciente devemos buscar algumas certezas. Assinale a 
alternativa que compreende todas as certezas a serem 
garantidas na administração de medicamentos:  
I. Paciente certo, medicamento certo, via certa, hora 

certa, dose certa, registro certo de administração, 
orientação correta, forma certa e resposta certa. 

II. Paciente certo, medicamento certo, via certa, hora 
certa, dose certa. 

III. Paciente certo, medicamento certo, via certa, hora 
certa, registro certo. 

IV. Paciente certo, seguindo a prescrição. 

a) Apenas a assertiva I está correta. 
b) Apenas a assertiva III está correta. 
c) Apenas a assertiva II está correta. 
d) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 

 
23. Assinale a alternativa que só contém doenças 

preveníveis por imunização: 

a) Poliomielite, tétano, coqueluche, meningite, sarampo, 
rubéola, HIV, caxumba, febre amarela, difteria, 
hepatite B, catapora, rotavírus, infecções 
pneumocócicas, gripe (Influenza), hepatite A. 

b) Poliomielite, tétano, coqueluche, meningite, sarampo, 
rubéola, caxumba, febre amarela, difteria, hepatite B, 
catapora, rotavírus, infecções pneumocócicas, gripe 
(Influenza), hepatite A, raiva. 

c) Poliomielite, tétano, coqueluche, meningite, sarampo, 
rubéola, caxumba, febre amarela, difteria, hepatite B, 
catapora, rotavírus, infecções pneumocócicas, gripe 
(Influenza), hepatite A, DPOC. 

d) Poliomielite, tétano, coqueluche, meningite, gastrite, 
sarampo, rubéola, caxumba, febre amarela, difteria, 
hepatite B, catapora, rotavírus, infecções 
pneumocócicas, gripe (Influenza), hepatite A. 
 

24. O conceito de vigilância em saúde inclui: 

a) Vigilância sanitária. 
b) Vigilância da situação de saúde em geral. 
c) Vigilância da saúde. 
d) Vigilância da situação de saúde; saúde ambiental; 

saúde do trabalhador e vigilância sanitária. 
 
25. Baseando-se no texto acima assinale a alternativa 

INCORRETA: 

a) Profissional da saúde que se cuida não corre riscos 
em suas atividades laborais. 

b) Profissionais de enfermagem trabalham em 
ambientes potencialmente insalubres. 

c) Doença ocupacional é aquela adquirida em razão de 
uma atividade laboral. 

d) A saúde ocupacional estuda as doenças oriundas do 
ambiente de trabalho. 
 

26. Os maus-tratos a crianças e adolescentes, são, entre as 
formas de expressão de violência, as mais freqüentes e 
mais passíveis de prevenção pelo setor saúde. Os maus-
tratos contra a criança e o adolescente podem ser 
praticados pela omissão, pela supressão ou pela 
transgressão dos seus direitos, definidos por 
convenções legais ou normas culturais. Ao atender uma 
criança na qual há suspeita de maus-tratos o profissional 
de saúde deve: 

a) Comunicar ao conselho tutelar ou autoridade judicial 
caso este não exista na localidade. 

b) Fazer de conta que não percebeu para não se 
incomodar. 

c) Tirar satisfação com os familiares da criança. 
d) Chamar imediatamente a polícia. 

 
27. Em relação a assepsia e antissepsia é INCORRETO 

afirmar: 
I. Não existe diferença significativa entre assepsia 

médica e cirúrgica, pois seus objetivos são os 
mesmos. 

II. Assepsia é o conjunto de medidas adotadas para 
impedir a introdução de agentes patogênicos no 
organismo. 

III. Antissepsia consiste na utilização de produtos 
(microbicidas ou microbiostáticos) sobre a pele ou 
mucosa com o objetivo de reduzir os micro-
organismos em sua superfície. 

IV. O álcool a 70% glicerinado tem ação imediata e faz a 
antissepsia de procedimentos que não necessitam de 
efeito residual por serem de curta duração. 

V. Degermação é a remoção de sujidades, detritos, 
impurezas e microbiota transitória da pele através do 
uso de sabão e detergentes sintéticos. 

VI. Clorexidine aquoso faz a antissepsia antes de 
procedimentos invasivos, com um tempo de ação 
residual de 5 a 6 horas. 

a) Apenas a alternativa I está incorreta. 
b) A alternativa III está incorreta. 
c) Apenas a alternativa VI está incorreta. 
d) Apenas as alternativas IV e VI estão incorretas. 
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28. Fundamentando-se na Lei do exercício profissional e no 
Código de ética dos profissionais de enfermagem, 
pergunta-se: Pode um técnico de enfermagem recusar-
se a fazer um procedimento privativo do enfermeiro? 
Assinale a resposta correta: 

a) Sim, com respaldo no artigo 10 do Código de Ética 
dos profissionais de enfermagem. 

b) Sim, desde que domine a técnica. 
c) Não, pois deve obediência ao enfermeiro. 
d) Sim, mas corre o risco de sofrer uma advertência. 

 
29. Pautado no Estatuto do Idoso, avalie as afirmações 

abaixo e assinale a opção correta em relação a 
veracidade ou não das afirmações. (verdadeiro ou falso) 

(  ) Ao idoso internado ou em observação é assegurado 
o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde 
proporcionar as condições adequadas para a sua 
permanência em tempo integral, segundo o critério 
médico.  

(  ) Caberá a equipe de enfermagem conceder 
autorização para o acompanhamento do idoso ou, no 
caso de impossibilidade, justificá-la por escrito.  

(  ) Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades 
mentais é assegurado o direito de optar pelo 
tratamento de saúde que lhe for reputado mais 
favorável. 

(  ) As instituições de saúde devem atender aos critérios 
mínimos para o atendimento às necessidades do 
idoso, promovendo o treinamento e a capacitação 
dos profissionais, assim como orientação a 
cuidadores familiares e grupos de autoajuda. 

(  ) Os casos de suspeita ou confirmação de violência 
praticada contra idosos serão objeto de notificação 
compulsória pelos serviços de saúde públicos e 
privados à autoridade sanitária, bem como serão 
obrigatoriamente comunicados por eles. 

a) F, V, F, V, F. 
b) F, V, V, F, V. 
c) V, F, V, V, V. 
d) V, V, F, V, V. 

 
30. Você recebe em sua unidade um paciente de 35 anos, 

agitado, com ideias irracionais, relatando que está sendo 
perseguido por alguém e que ouve uma voz 
constantemente que o atormenta. Ao mesmo tempo, 
você constata que ele fala de maneira desconexa 
demonstrando incapacidade de organizar o pensamento 
de maneira lógica e apresenta dificuldade em modular o 
afeto de acordo com o contexto, mostrando-se 
indiferente ao sofrimento alheio. 
Frente a este quadro você desconfia que este paciente 
tenha: 

a) Esquizofrenia. 
b) Transtorno Obsessivo compulsivo. 
c) Distúrbio de Hiperatividade. 
d) Transtorno do Pânico. 

 


