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Função: Enfermeiro 40h
Português
Ismália
Quando Ismália enlouqueceu,
Pôs-se na torre a sonhar...
Viu uma lua no céu,
Viu outra lua no mar.

Alphonsus de Guimaraens

No sonho em que se perdeu,
Banhou-se toda em luar...
Queria subir ao céu,
Queria descer ao mar...
E, no desvario seu,
Na torre pôs-se a cantar...
Estava perto do céu,
Estava longe do mar...
E como um anjo pendeu
As asas para voar...
Queria a lua do céu,
Queria a lua do mar...
As asas que Deus lhe deu
Ruflaram de par em par...
Sua alma subiu ao céu,
Seu corpo desceu ao mar...
Responda as próximas cinco questões de acordo com o poema.
1. Sobre os versos: “Viu uma lua no céu, Viu outra lua no mar.”, é INCORRETO
afirmar:
a) A lua é representada tanto como objeto de tensão como de desejo.
b) A loucura de Ismália subverte a percepção da realidade e ela imagina ver
dois astros distintos.
c) A lua que Ismália viu no mar refere-se ao reflexo da lua no mar.
d) Os extremos do céu e do mar atenuam a agitação interior da personagem.
2. A palavra “se” em “Pôs-se na torre a sonhar...” desempenha função de:
a) conjunção subordinativa condicional.
b) construção de sujeito indeterminado.
c) pronome reflexivo.
d) construção de voz passiva.

3. O uso de “queria subir” e “queria descer” assinala a inconstância dos desejos
de Ismália. Assim pode-se afirmar que foram usadas como qual figura de
linguagem?
a) antítese.
b) paradoxo.
c) metonímia.
d) gradação.
4. A palavra “ruflaram” pode ser substituída, sem alteração no sentindo do
poema, por:
a) completaram.
b) agitaram.
c) dispersaram.
d) expiraram.
5. No final da poesia pode-se concluir que:
a) A heroína é morta pelo seu companheiro de maneira trágica e bela.
b) A loucura da heroína é vista de maneira agressiva e negativa.
c) As asas e o anjo geram a face do suicídio – metaforizado pelo voo.
d) Ismália é um ser divino. Ela torna-se um anjo no final do poema.

Matemática
6. Sabendo que um investidor fez três depósitos de valores X, Y e Z totalizando
R$ 3.660,00. Se de Z subtrairmos Y teremos R$ 305,00. Y corresponde a 3/5
de X. Calcule o valor do menor depósito.
a) R$ 815,00
b) R$ 855,00
c) R$ 915,00
d) R$ 955,00
7. Sabendo que o Marcela realiza um plantão a cada 6 dias e Antonia a cada 9
dias e supondo que realizaram um plantão em conjunto hoje, voltarão a fazê-lo
novamente depois de:
a) 12 dias.
b) 18 dias.
c) 24 dias.
d) 36 dias.
8. No último vestibular realizado em uma universidade, o curso de biomedicina
apresentou concorrência de três vagas para cada 20 candidatos. Se o curso
oferece 720 vagas, qual o número de candidatos?
a) 2.160
b) 4.800
c) 6.400
d) 14.400

9. Luzia percorre o caminho de sua casa até o trabalho em 30 minutos
caminhando 48 passos por minuto. Quantos minutos ela levaria para realizar o
mesmo percurso caminhando 36 passos por minuto?
a) 32
b) 35
c) 38
d) 40
10. Sabendo que uma escova custa 2\3 a mais que um pente e que a escova e
o pente juntos valem 16 reais, é correto afirmar que:
a) Uma escova e dois pentes custam 22 reais.
b) Um pente e duas escovas custam 32 reais.
c) Duas escovas custam 25 reais.
d) A diferença no valor dos dois é de 6 reais.

Conhecimentos gerais

11. Julgue as seguintes afirmativas sobre o COVID-19:
I. Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies
diferentes de animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos.
II. Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo
coronavírus (SARS-CoV-2), o qual foi identificado em Wuhan na China e
causou a COVID-19, sendo em seguida disseminada e transmitida pessoa a
pessoa.
III. A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARSCoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções
assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização Mundial de
Saúde, a maioria (cerca de 80%) dos pacientes com COVID-19 requer
atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória.
IV. As máscaras de tecido (caseiras/artesanais), não são Equipamentos de
Proteção Individual (EPI), mas podem funcionar como uma barreira física, em
especial contra a saída de gotículas potencialmente contaminadas.
São corretas as afirmativas:
a) II e III.
b) I, II e IV.
c) I e IV.
d) II, III e IV.
12. Sobre as eleições nos Estados Unidos (EUA) em 2020, é INCORRETO
afirmar que:
a) Diferente do sistema eleitoral brasileiro, o voto nos EUA é facultativo.
b) Cada Estado tem um número de votos no Colégio Eleitoral (conhecidos
como “delegados”).
c) O sistema de eleição indireta dos EUA garante a vitória do candidato que
obtiver o maior número de votos da população.
d) No sistema de eleição dos EUA é possível votar antecipadamente e até
enviar o voto por correio.

Responda as próximas três questões de acordo com a história do município de
Roseira.
13. O povoado que deu origem ao município de Roseira surgiu às margem do
Caminho Real que ligava São Paulo ao Rio de Janeiro, onde se localiza o
bairro de Roseira Velha. Por volta de qual século?
a) XV
b) XVI
c) XVII
d) XVIII
14. Durante o período entre 1780 a 1840, o município foi um centro produtor e
exportador de:
I. açúcar, aguardente, milho.
II. feijão, arroz, farinha de mandioca.
III. fumo, algodão e azeite de mamona.
São corretas as afirmativas:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) todas afirmativas.
15. Em março de 1877, inaugurava-se a__________, declinava o povoado de
Roseira Velha e nascia a futura cidade de Roseira, então bairro de
Guaratinguetá. Completa corretamente a lacuna:
a) Capela da Nossa Senhora da Piedade.
b) Estação Ferroviária.
c) Estação Hidroviária.
d) Estação Imigratória.
Conhecimentos específicos:
16. Sobre o exame físico geral básico do paciente, julgue as seguintes
afirmativas:
I. Pressão arterial: deve ser medida em ambos os braços. Caso, na anamnese
ou no exame dos membros, sejam verificadas alterações nos pulsos ou sinais
de comprometimento vascular (diminuição de perfusão e alterações na
coloração e na temperatura), deve-se realizar a medida também nos membros
inferiores, observando se há variações (a diferença de PA entre membros
superiores e inferiores pode ser sugestiva de aneurismas de aorta).
II. Pulso: preferencialmente medido na artéria braquial, deve ser contado
durante trinta segundos e duplicado, para evitar erros. Anotar o número de
batimentos e as características: intensidade (cheio ou filiforme), ritmicidade
(regular ou irregular), se é do tipo martelo d’água (característico da insuficiência
aórtica).
III. Frequência cardíaca: pode ser verificada por meio da ausculta do pulso
apical ou da visualização pelo cardioscópio (em pacientes monitorados).
Observar se existe diferença em relação à medida de pulso radial, devido a
arritmias.

IV. Peso: medir com o mínimo de roupas possível, sem calçados, após
esvaziamento da bexiga. As medidas posteriores devem ser realizadas sempre
no mesmo horário do dia e nas mesmas condições, para efeito de comparação.
São corretas as afirmativas:
a) I, II e III.
b) I, III e IV.
c) II, III e IV.
d) todas afirmativas.
17. Captopril, enalapril, lisinopril são:
a) inibidores da enzima conversora de angiotensina indicados em casos de
hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, nefropatia diabética.
b) bloqueadores do canal de cálcio indicados em caso de arritmias cardíacas e
prevenção de angina.
c) inibidores adrenérgicos de ação central indicados em casos de hipertensão
arterial.
d) antagonistas dos receptores de angiotensina II indicados para prevenção de
acidente vascular cerebral e hipertensão arterial refratária.
18. É correto afirmar sobre a via intradérmica, EXCETO:
a) Realizar a antissepsia do local da punção com o algodão embebido em
álcool a 70%, em um único sentido e direção, e esperar secar.
b) Esticar a pele do local de aplicação usando os dedos indicador e polegar da
mão oposta à que segura a seringa.
c) Com o bisel da agulha voltado para cima e fazendo um ângulo de 15° em
relação à superfície da pele, introduzir a agulha por aproximadamente 3 mm
(somente o bisel) abaixo da epiderme, com um movimento delicado, porém
firme.
d) Retirar a agulha após a administração do medicamento com um único
movimento, rápido e firme. Friccionar o local da pápula com algodão.
19. A tuberculose pulmonar:
a) Tem início abrupto de febre baixa, tosse, sudorese noturna, fadiga e perda
de peso.
b) Caracteriza-se por tosse produtiva de escarro mucopurulento com
hemoptise.
c) É um problema de saúde pública mundial, que está estreitamente associado
a pobreza, desnutrição, aglomerações, falta de saneamento e moradia precária
e cuidados de saúde inadequados.
d) Em geral, os clientes idosos exibem sintomas mais pronunciados do que os
clientes mais jovens.
20. Para realizar a coleta do exame citopatológico deve-se, EXCETO:
a) Colocar a mulher na posição litotômica na mesa ginecológica, o mais
confortável possível.
b) Calçar as luvas, pôr os óculos de proteção, a máscara e se posicionar de
modo que permita uma adequada visualização.
c) Escolher o espéculo de tamanho adequado para paciente e lubrifica-lo.

d) Introduzir, com a mão direita, o espéculo suavemente na vagina no sentido
longitudinal-oblíquo (oblíquo), tomando cuidado com o meato urinário, girando
para o sentido transversal.
21. Julgue as seguintes afirmativas sobre as vacinas:
I. Caso a vacina BCG não tenha sido administrada na maternidade, aplicar na
primeira visita ao serviço de saúde.
II. A vacina hepatite B deve ser administrada preferencialmente nas primeiras
12 horas de vida, ainda na maternidade. Caso não tenha sido administrada na
maternidade, aplicar na primeira visita ao serviço de saúde. Se a primeira visita
ocorrer após a 6ª semana de vida, administrar a vacina pentavalente (DT-HibHB).
III. A primeira dose da vacina rotavírus deve ser aplicada aos 5 meses de
idade. A idade mínima para administração é 3 meses de 15 dias e a máxima de
6 meses e 15 dias.
IV. A vacina DTP (difteria, tétano e coqueluche) só pode ser administrada até
14 anos, 11 meses e 29 dias. A partir dos 15 anos de idade, utilizar a vacina
dupla adulto.
São corretas as afirmativas:
a) I e II.
b) II e IV.
c) I e III.
d) todas afirmativas.
22. São orientações gerais sobre os cuidados com o recém-nascido, EXCETO:
a) A lavagem de mãos por todas as pessoas que têm contato com o bebê deve
ser orientada em todas as visitas de puericultura, com o objetivo de evitar a
propagação de micro-organismos causadores de doenças respiratórias.
b) Oriente-os a respeito do banho e sobre os cuidados com o coto umbilical,
que deve cair nas primeiras duas semanas. Para isso, o coto deve ser mantido
limpo e seco.
c) Oriente-os a respeito da posição de bruços (de “barriga para baixo”) para
dormir e a sua relação de proteção contra a morte súbita do lactente.
d) Em relação ao uso de chupetas (“bicos”), atualmente, a introdução desse
hábito tem sido desaconselhada pela possibilidade de interferir negativamente
na duração do aleitamento materno e saúde bucal, entre outros motivos.
23. Julgue as seguintes afirmativas sobre a saúde da pessoa idosa:
I. A queda representa um grande problema para as pessoas idosas dadas as
suas consequências (injúria, incapacidade, institucionalização e morte) que são
resultado da combinação de alta incidência com alta suscetibilidade às lesões.
II. Entre as pessoas idosas, a hipertensão é uma doença com baixa
prevalência. É um fator determinante de morbidade e mortalidade, mas,
quando adequadamente controlada, reduz significativamente as limitações
funcionais e a incapacidade nos idosos. A hipertensão deve ser considerada
uma consequência normal do envelhecimento.
III. A família do idoso diabético, especialmente, se ele for funcionalmente
dependente, deve ser instruída acerca das medidas de tratamento, a forma de
supervisioná-lo e os sinais e sintomas de alarme, em particular os relativos à
hipoglicemia e desidratação.

IV. A depressão é apenas tristeza e é inerente ao processo de envelhecimento.
Não deve ser tratada.
São corretas as afirmativas:
a) I e II.
b) I e III.
c) II, III e IV.
d) todas afirmativas.
24. A solução fisiológica é o agente de limpeza mais recomendado para a
limpeza de feridas por ser:
a) uma solução isotônica e ter o mesmo pH do plasma.
b) uma solução hipertônica e ter o pH mais elevado do que o plasma.
c) uma solução hipotônica e ter o pH menor do que o plasma.
d) uma solução isotônica e ter o pH menor do que o plasma.
25. Maria, paciente de 75 anos de idade, portadora de hipertensão e diabetes,
faz acompanhamento de saúde na Unidade de seu bairro. Frequenta
regularmente as consultas a cada três meses, recebe a visita semanal do
Agente Comunitário de Saúde para controle dos níveis pressóricos, retira os
medicamentos de uso contínuo na unidade de saúde e comparece
mensalmente ao programa HiperDia para seu controle glicêmico e pressórico.
A qual princípio do SUS todas essas atividades são atribuídas?
a) Controle social.
b) Integralidade.
c) Universalidade.
d) Equidade.

