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Função: Enfermeiro
Português
Leia atentamente a canção Alucinação, de Antonio Carlos Belchior, cantor e
compositor brasileiro, para responder às questões de 1 a 3.
Alucinação
Eu não estou interessado
Em nenhuma teoria
Em nenhuma fantasia
Nem no algo mais
Nem em tinta pro meu rosto
Ou oba oba, ou melodia
Para acompanhar bocejos
Sonhos matinais
Eu não estou interessado
Em nenhuma teoria
Nem nessas coisas do oriente
Romances astrais
A minha alucinação
É suportar o dia a dia
E meu delírio
É a experiência
Com coisas reais
Um preto, um pobre
Uma estudante
Uma mulher sozinha
Blue jeans¹ e motocicletas
Pessoas cinzas normais
Garotas dentro da noite
Revólver: cheira cachorro
Os humilhados do parque
Com os seus jornais
Carneiros, mesa, trabalho
Meu corpo que cai do oitavo andar
E a solidão das pessoas
Dessas capitais
A violência da noite
O movimento do tráfego
Um rapaz delicado e alegre

Que canta e requebra
É demais!
Cravos, espinhas no rosto
Rock, Hot Dog
Play it cool, baby²
Doze Jovens Coloridos
Dois Policiais
Cumprindo o seu duro dever
E defendendo o seu amor
E nossa vida
Cumprindo o seu duro dever
E defendendo o seu amor
E nossa vida
Mas eu não estou interessado
Em nenhuma teoria
Em nenhuma fantasia
Nem no algo mais
Longe o profeta do terror
Que a laranja mecânica anuncia
Amar e mudar as coisas
Me interessa mais
Amar e mudar as coisas
Amar e mudar as coisas
Me interessa mais
¹ Blue jeans: calça de tecido jean azul.
² Play it cool, baby: fique tranquilo, querido.

01-Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – O eu lírico apresenta ao longo do poema um interesse por teorias
esotéricas, ligadas ao que é real.
II – As alucinações do eu lírico estão relacionadas a experiências etéreas,
como o cotidiano.
III – É possível afirmar que o eu lírico se interessa pela preservação daquilo
que ele vivencia e observa.
É (São) incorreta(s) a(s) afirmação(ões):
a) Todas.
b) I e II.
c) Apenas I.
d) Apenas III.

02- Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – É possível afirmar que o eu lírico nega teorias em favor de uma vivência
prática do cotidiano.
II – A figura de linguagem presente em “cravos, espinhas no rosto” é
metonímia.
III – Para o eu lírico, o cotidiano é permeado por situações de violência,
marginalidade e solidão.
É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a) Todas.
b) I e II.
c) I e III.
d) III.
03- A locução “dia a dia” foi modificada pelo Novo Acordo Ortográfico,
implantado no Brasil em 2008. Houve algumas alterações também em relação
à acentuação. A alternativa que apresenta outras palavras também modificadas
pelo Novo Acordo Ortográfico é:
a) lâmpada, âncora; árvore.
b) bóia, jóia, paranóico.
c) saída, egoísmo, saúde.
d) papéis, fiéis, herói.
Leia atentamente a tirinha da garotinha Mafalda a seguir para responder às
questões 4 e 5:

04- Leia as afirmações a seguir:
I – Pela leitura da tirinha, é possível afirmar que Mafalda não gosta de sopas.
II – É possível afirmar que Mafalda se conforma com a definição da palavra
“sopa”, presente no dicionário.
III – No último quadrinho, a mãe de Mafalda consegue imaginar por que o
dicionário está no lixo.
É (São) correta(s) a(s) afirmativa(s):
a) II e III.
b) Apenas I.
c) Apenas II.
d) Apenas III.

05- Assinale a alternativa correta:
a) A tirinha foi escrita em linguagem formal.
b) Em “Não diz que é uma porcaria repugnante?”, o verbo “diz” está conjugado
na terceira pessoa do singular presente do subjuntivo.
c) Em “Lê pra mim”, o verbo está conjugado na segunda pessoa do singular do
modo imperativo.
d) No primeiro quadrinho, “Nãããoo?” é uma interjeição.
Matemática
6- Em relação a função f definida por f(x) = 1 + x2, assinale a alternativa correta
a) É uma função linear crescente;
b) É uma função quadrática com concavidade da parábola voltada para cima;
c) É uma função linear decrescente;
d) É uma função quadrática com concavidade da parábola voltada para baixo;
7- Uma urna contém bolinhas numeradas de 1 a 36. Ao ser retirado ao acaso
uma dessas bolas, a probabilidade de que o número seja maior do que 25 é de
aproximadamente:
a) 20%
b) 25%
c) 27%
d) 30%

8- O valor de x na equação 2(x – 3) + 4(x – 5) = 4x é:
a) 6
b) 11
c) 13
d) 20

9- O governo anunciou que o valor do salário mínimo será corrigido de R$ 998
para R$ 1.039 para o ano de 2020. A medida entrou em vigor no dia
01/01/2020. É mais correto dizer que a porcentagem do reajuste foi de:
a) 3,9%
b) 4%
c) 4,1%
d) 4,2%

10- O décimo nono termo da progressão aritmética (11, 19...) é:
a) 155
b )147
c) 163
d) 171

Conhecimentos Gerais
11-O dia 21 de março é anualmente feriado municipal, em Roseira. O dia
comemora:
a) Dia da Padroeira Sant’ Ana
b) Aniversário da emancipação política administrativa da cidade.
c) Inauguração da Igreja Nossa Senhora da Piedade que deu início a cidade.
d) Dia da Consciência Negra.
12- O ex-presidente da Nissan, o brasileiro Carlos Ghosn, viajou ao Líbano
após fugir do Japão, onde é acusado de crimes:
a) financeiros.
b) políticos.
c) hediondos.
d) cibernéticos
13- As inundações de 02/01/2020 provocadas pelas chuvas torrenciais na
região de Jacarta, deixaram pelo menos 29 mortos, anunciaram os serviços de
emergência. O balanço não é definitivo, informou a agência de gestão de
Catástrofes. Dezenas de milhares de pessoas procuraram abrigos temporários
na região da capital, onde vivem quase 30 milhões de pessoas. Estas são
consideradas as inundações mais graves nos últimos anos. Jacarta, é capital
da:
a) Malásia.
b) Filipinas.
c) Indonésia.
d) Nova-Guiné.
14-A manifestação de Ano-Novo em Hong Kong, que já contava com a
presença de milhares de pessoas, terminou antes do previsto a pedido da
polícia. Durante a passeata, organizada pela Frente Civil pelos Direitos
Humanos, os manifestantes lembraram mais uma vez ao governo, através de
cartazes e gritos, as demandas do movimento pró-democracia. As exigências
dos manifestantes incluem:
I. Uma investigação independente da brutalidade policial na repressão dos
protestos;
II. Anistia para as mais de 6.000 pessoas detidas;

III. A retirada do termo "revolta" da manifestação de 12 de junho;
IV. O sufrágio universal para eleger o chefe do governo local.
São corretas:
a) afirmativas I, II e III.
b) afirmativas II e IV.
c) afirmativas I, II e IV.
d) todas afirmativas.
15- Idealizador do pacote anticrime sancionado por Jair Bolsonaro, o ministro
do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes celebrou a aprovação da lei
e rebateu críticas sobre a criação do juiz de garantias. Esse juiz será
responsável:
a) Pelo controle da investigação penal, mas não pela sentença contra o
investigado.
b) Por supervisionar todo o processo de investigação e julgamento, interferindo
quando julgar necessário.
c) Por reavaliar a decisão do juiz encarregado do processo quando solicitado
pelo réu.
d) Pela priorização ao combate à criminalidade organizada e aos crimes
violentos.
Conhecimentos específicos
16-Em idosos, a pseudo-hipertensão,
que está associada ao
processo_____________ , pode ser detectada pela manobra de Osler, ou seja,
a artéria radial permanece ainda palpável após a insuflação do manguito pelo
menos 30 mmHg acima do desaparecimento do pulso radial. Completa
corretamente a lacuna:
a) de afinamento arterial.
b) ansioso.
c) aterosclerótico.
d) de coagulação intraarterial.
17-A Escala de Coma de Glasgow (ECG) tem sido amplamente utilizada para
determinar e avaliar a profundidade e a duração do coma e prognosticar a
evolução dos pacientes com ou sem trauma cranioencefálico. Paciente
apresentando abertura ocular somente com estímulo doloroso; resposta verbal
confusa e sem nenhuma resposta motora, tem Glasgow:
a) 5.
b) 6.
c) 7.
d) 8.
18-Sobre o cateter venoso central de inserção periférica (PICC), é
INCORRETO afirmar que:
a) É um dispositivo de permanência com tempo de permanência curta e de fácil
instalação, associado a menor risco de complicações mecânicas e infecciosas.
b) É um dispositivo vascular de inserção periférica com localização central, com
lúmen único ou duplo.

c) É constituído de materiais biocompatíveis e hemocompatíveis, com
característica de ser menos trombogênico.
d) As principais veias utilizadas para sua inserção são: basílica, cefálica,
braquial e cubital média.
19-O termo "telangectasia" refere-se à:
a) presença de pontos ou estrias brancas na pele.
b) presença de capilares dilatados na pele.
c) estrias formadas por saliências arredondas na pele.
d) erosão traumática na pele.
20- Durante as manobras de RCP (ressuscitação cardio pulmonar) pode-se
afirmar que:
a) Compressões torácicas devem ser administradas a uma velocidade de 100 a
120 por minuto, porque compressões mais rápidas podem não permitir a
recarga cardíaca e reduzem a perfusão.
b) Compressões torácicas realizadas em adultos devem ter uma profundidade
mínima de 10cm pois aumentam a possibilidade de sobrevivência.
c) Compressões torácicas realizadas em crianças (menores de um ano de
idade) deve ter a profundidade de metade do peito, geralmente cerca de 8 cm.
d) A relação compressão ventilação deve ser de 20:2 para indivíduos com via
aérea artificial.
21- A dobutamina deve ser administrada:
a) em bolus e em acesso venoso central.
b) em bomba de infusão e em acesso venoso central.
c) em SF 100 ml rápido podendo ser via acesso periférico ou central.
d) subcutânea ou intramuscular.
22- A vacina da Influenza (gripe) produzida para 2019 teve mudança em duas
das três cepas que compõem a vacina, e protege contra os três subtipos do
vírus da gripe que mais circularam no último ano no Hemisfério Sul, de acordo
com determinação da OMS: A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09;
A/Switzerland/8060/2017
(H3N2);
B/Colorado/06/
2017
(linhagem
B/Victoria/2/87). Assinale a alternativa INCORRETA:
a) A vacina contra gripe é segura e reduz as complicações que podem produzir
casos graves da doença.
b) Como o organismo leva, em média, de duas a três semanas para criar os
anticorpos que geram proteção contra a gripe após a vacinação, o ideal é
realizar a imunização antes do início do inverno, que começa em junho.
c) Crianças menores de seis meses e pessoas com alergia severa a ovo são
contraindicadas para se vacinarem contra a influenza.
d) A vacina contra gripe está na rotina do Calendário Nacional de Saúde.
23- Precauções para aerossóis são indicadas para:
a) meningites bacterianas, coqueluche, difteria.
b) caxumba, influenza, rubéola.
c) tuberculose pulmonar, herpes zoster, varicela.
d) tétano, streptococcus, gastroenterite aguda.

24-As úlceras neurotróficas podem ser descritas a partir das seguintes
características, EXCETO:
a) São lesões anestésicas, circulares, geralmente quentes e não apresentam
sinais de infecção.
b) Desenvolvem-se sobre áreas de proeminências ósseas, com maior
freqüência nos membros inferiores.
c) Geralmente são precedidas por hiperqueratose (calosidades).
d) É precedida por episódio de erisipela, celulite ou eczema de estase.
25- Julgue as seguintes afirmativas sobre o diabetes mellitus:
I. Consiste em um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia
persistente, decorrente de deficiência na produção de insulina ou na sua ação,
ou em ambos os mecanismos, ocasionando complicações em longo prazo.
II. Na fase clinicamente manifesta do DM1, o início é, em geral, abrupto,
podendo ser a cetoacidose diabética a primeira manifestação da doença em
um terço dos casos. Embora a maioria dos pacientes com DM1 tenha
sobrepeso e obesidade, a presença de peso normal não exclui o diagnóstico da
doença.
III. No primeiro trimestre da gestação, idealmente na primeira consulta de prénatal, sugere-se investigar DM preexistente por meio dos exames habituais.
Gestantes com diagnóstico de DM no primeiro trimestre da gestação (critérios
diagnósticos de DM em não gestantes) devem ser consideradas portadoras de
DM preexistente; elas apresentam maior risco de malformações fetais e outras
complicações gestacionais e neonatais.
IV. O diagnóstico laboratorial do diabetes mellitus (DM) pode ser realizado por
meio de glicemia de jejum, glicemia 2 horas após teste oral de tolerância à
glicose (TOTG) e hemoglobina glicada (HbA1c).
São corretas:
a) afirmativas I, II e III.
b) afirmativas I, III e IV.
c) afirmativas II, III e IV.
d) todas afirmativas.

