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MINHA INFÂNCIA

Éramos quatro as filhas de minha mãe.
Entre elas ocupei sempre o pior lugar.
Duas me precederam – eram lindas, mimadas.
Devia ser a última, no entanto,
veio outra que ficou sendo a caçula.
Quando nasci, meu velho Pai agonizava,
logo após morria.
Cresci filha sem pai,
secundária na turma das irmãs.
Eu era triste, nervosa e feia.
Amarela, de rosto empalamado.
De pernas moles, caindo à toa.
Os que assim me viam – diziam:
“- Essa menina é o retrato vivo
do velho pai doente”..
Cora Coralina
1. As evocações da infância são permeadas:

a)
b)
c)
d)

Pelo humor
Pela revolta
Pela dor e melancolia
Pela indiferença

2. O antônimo de empalamado é:
a) Curado
b) Doente
c) Amarelado

d) Rijo
3. Assinale a alternativa incorreta segundo o padrão de norma culta:
a) Paula e Camila saíram sós.
b) Perdemos bastantes chances de conquistarmos o diploma.
c) Logo após o sinal, é proibido entrada.
d) Segue anexo os documentos solicitados.

4. Assinale a alternativa cujos termos em destaque são termos essenciais da
oração:
a) Docemente ela morreu.
b) Ao longo do ano, muitos alunos desistem do curso.
c) Nós escutamos uma única balada.
d) Sandra foi ouvida pelo diretor da escola.

5. Indique as classes gramaticais dos termos sublinhados:
I. Ele está muito alegre hoje.
II. Há muito homem que não valoriza a vida.
III. Já há bastantes roupas em seu armário.
IV. Nem tudo foi comprado este semestre.
V. Não comia peixe, nem carne, só vegetais.
a)
b)
c)
d)

advérbio, pronome, adjetivo, advérbio, pronome, conjunção, advérbio.
pronome, advérbio, adjetivo, pronome, substantivo, pronome, adjetivo.
advérbio, pronome, advérbio, pronome, pronome, conjunção, advérbio.
pronome, pronome, advérbio, advérbio, substantivo, pronome, advérbio

MATEMÁTICA
6. Sabendo que em uma sala de estudantes, 9 alunos têm menos de 15 anos,
e que eles correspondem a 3/8 do número total de alunos na sala, calcule
quantos alunos há nessa sala.
a) 27.
b) 24.
c) 20.
d) 18.
7. Um galão de suco de uva enche 63 garrafas de 0,7 litro cada uma. Quantas
garrafas de 0,9 litro o galão consegue encher?
a) 39.
b) 45.
c) 49.
d) 53.
8. Maria levou seus seis filhos ao mercado para comprar ovos. Cada filho
levava seis caixinhas. Cada caixinha continha seis ovos. Quantos ovos Maria
comprou?
a) 36.
b) 66.
c) 216.
d) 316.
9. Sabendo que uma maquete é de 1:250 e que a torre nela representada tem
16cm de altura, pode-se afirmar que a altura da torre, após a construção, será
de:
a) 4 metros.
b) 40 metros.
c) 400 metros.
d) 4000 metros.
10. José, Sueli e Marcelo têm ao todo 100 reais. Se Marcelo somar sua quantia
ao dobro da soma das quantias de José e Sueli, irão ter 150 reais. Se José
somar sua quantia com o dobro da soma das quantias de Sueli e Marcelo,
terão 180 reais.
Calcule as quantias que José, Sueli e Marcelo possuem, respectivamente.

a) 10, 55, 35.
b) 15, 20, 65.
c) 20, 30, 50.
d) 30, 40, 30.
CONHECIMENTOS GERAIS
11. Qual o valor do salário mínimo desde 01/01/2021 , conforme a Medida
Provisória nº1.021, publicada no Diário Oficial da União, no dia 30/12/2020?
a) R$ 1.067
b) R$ 1.088
c) R$ 1.100
d) R$ 1.108
12. Projeto de lei aprovado 30/12/2020 pelo Senado ________ determina que
as mulheres têm direito a interromper voluntariamente a gravidez até a 14ª
semana de gestação. Após este período, o aborto será permitido apenas em
casos de risco de vida para a gestante ou quando a concepção é fruto de um
estupro. Completa corretamente a lacuna:
a) do Chile.
b) da Bolívia.
c) do Paraguai.
d) da Argentina.
13. De acordo com a história do município de Roseira, o povoado que deu
origem ao município de Roseira surgiu em torno da Capela de Nossa Senhora
do Rosário, hoje chamada:
a) Nossa Senhora da Piedade.
b) São Benedito.
c) Santa Terezinha.
d) Sant`Ana de Roseira.
14. De acordo com a história do município de Roseira, a partir de 1840, os
engenhos de açúcar foram transformados em fazendas de:
a) milho.
b) café.
c) trigo.
d) algodão.
15. NÃO faz parte da hidrografia de Roseira:
a) Rio Paraíba do Sul.
b) Ribeirão Pirapitingui.
c) Ribeirão Piratini.
d) Rio Bocaina.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16. Correlacione as palavras com suas definições:
I. Queloide.
II. Urticária.
III. Escoriação.
IV. Vesícula.
( ) lesão sólida, de coloração que varia de rósea a vermelho, com elevação
irregular, pruriginosa.
( ) erosão traumática.
( ) formação elevada, fibrosa, pós-trauma; não desaparece.
( ) lesão de conteúdo aquoso e diâmetro inferior a 1 cm.
Assinale a alternativa que associa as palavras às suas definições na ordem
correta:
a) I; IV; III; II.
b) II; III; I; IV.
c) IV; II; III; I.
d) III; I; IV; II.
17. Para aferir a pressão arterial deve-se:
a) Posicionar o braço na altura do coração (nível do ponto do esterno ou quarto
espaço intercostal), apoiado, com a palma da mão voltada para cima e o
cotovelo ligeiramente fletido.
b) Centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria radial.
c) Estimar o nível da pressão sistólica pela palpação do pulso braquial.
d) Determinar a pressão sistólica no desaparecimento do som (fase V de
Korotkoff).
18. Sobre a técnica para a coleta de sangue venoso, é INCORRETO afirmar
que:
a) Deve-se verificar se o paciente está em condições adequadas para a coleta,
especialmente no que se refere ao jejum e ao uso de eventuais medicamentos.
b) Se a coleta for realizada em uma veia no membro superior, peça ao paciente
para abrir e fechar a mão para que as veias tornem-se mais palpáveis.
c) O torniquete deve ser aplicado alguns centímetros acima do local onde será
realizada a punção.
d) Para fazer a venopunção, a agulha deve penetrar na pele em um ângulo de
aproximado 15º em relação à superfície do braço, com o bisel da agulha para
baixo.

19. São fatores de risco para o câncer de mama:
I. Obesidade e sobrepeso após a menopausa; sedentarismo.
II. Primeira menstruação (menarca) antes de 12 anos; parar de menstruar
(menopausa) após os 55 anos.
III. Ter feito uso de contraceptivos orais por tempo prolongado; ter feito
reposição hormonal pós-menopausa, principalmente por mais de cinco anos.
São corretas as afirmativas:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) todas afirmativas.
20. Broncodilatador usado em casos de asma, bronquite crônica e DPOC:
a) alendronato sódico.
b) fenoterol.
c) digoxina.
d) tramadol.
21. Administrando uma medicação intramuscular, o técnico de enfermagem ao
tracionar suavemente o êmbolo da seringa, observa que há retorno sanguíneo.
Nesse caso é correto:
a) retirar a seringa e reiniciar o procedimento.
b) administrar a medicação rapidamente.
c) administrar a medicação lentamente.
d) mover a seringa para a lateral, sem retirá-la e administrar o medicamento.
22. Durante uma crise convulsiva deve-se:
a) Tentar conter o cliente durante a convulsão para que ele não se machuque
com batidas.
b) Se o cliente estiver no leito, colocar mais travesseiros e abaixar as grades
laterais para conseguir contê-lo com mais facilidade.
c) Se possível, colocar o cliente em decúbito lateral, com a cabeça flexionada
para a frente, o que possibilita que a língua se mova para a frente, facilitando a
drenagem de saliva e muco.
d) Todas afirmativas estão corretas.
23. São particularidades do atendimento pré-natal a gestante adolescente:
I. O acolhimento da adolescente é realizado pela equipe, podendo ela estar
sozinha, acompanhada dos pais, namorado(a) ou amigos.
II. A consulta de enfermagem se inicia logo após seu consentimento, tendo o
direito de recusá-la.
III. A atenção a qualquer sintoma clínico, ou queixa deve ser redobrada,
avaliando os fatores emocionais e nutricionais.
IV. Caso a equipe de saúde entenda que o usuário não possui condições de
decidir sozinho sobre alguma intervenção, deve, primeiramente, realizar as
intervenções urgentes que se façam necessárias e, em seguida, abordar o
adolescente de forma clara sobre a necessidade de que um responsável o
assista e auxilie no acompanhamento.
São corretas as afirmativas:

a) I e II.
b) III e IV.
c) I, II e IV.
d) todas afirmativas.
24. A vacina dT – dupla tipo adulto deve ser aplicada:
a) a cada 5 anos por toda vida.
b) a cada 10 anos por toda vida.
c) a cada 5 anos até se completar 60 anos.
d) a cada 10 anos até se completar 60 anos.
25. Carlos, 50 anos, hipertenso, procura uma unidade básica de saúde para
receber seu anti-hipertensivo oral pois seu plano de saúde não fornece tal
medicamento. Qual o princípio do SUS (Sistema Único de Saúde) que garante
o fornecimento desse medicamento?
a) universalidade.
b) equidade.
c) regionalização.
d) participação comunitária.

