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Função: Enfermeiro 36 h

Português
Quando vier a Primavera
Quando vier a Primavera,
Se eu já estiver morto,
As flores florirão da mesma maneira
E as árvores não serão menos verdes que na Primavera passada.
A realidade não precisa de mim.
Sinto uma alegria enorme
Ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma.
Se soubesse que amanhã morria
E a Primavera era depois de amanhã,
Morreria contente, porque ela era depois de amanhã.
Se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir senão no seu tempo?
Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo;
E gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse.
Por isso, se morrer agora, morro contente,
Porque tudo é real e tudo está certo.
Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem.
Se quiserem, podem dançar e cantar à roda dele.
Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências.
O que for, quando for, é que será o que é.
Alberto Caeiro
1. Neste poema pode-se observar:
I- Na frase “Se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira”, o poeta
nos diz que tudo que a natureza faz é pensando na vida individual de cada
pessoa
II- A angustia do poeta frente a morte
III-O eu lírico aceita a morte como algo natural e crê na vida espiritual
IV-O eu lírico não aceita seu destino
V-O eu lírico importa em ver, de forma objetiva e espontânea, a realidade que o
envolve e ignora os pensamentos metafísicos.
Está correto
a) I, II, III,IV e V
b) I,III,IV e V
c) I e III
d) V

2."E ali dançaram tanta dança
que a vizinhança toda despertou".
Qual a figura de linguagem em dançaram tanta dança?
a) Pleonasmo
b) Metonímia
c) Antítese
d) Sinestesia
3. Assinale a alternativa correta sobre o uso de crase:
a) Estou à procura de conhecimento.
b) Não vendemos à prazo.
c) Estava à celebrar sua prova.
d) Requeiro à V.Sa., a minha contratação.
4. Assinale a alternativa que completa corretamente:
I-O apartamento......moro é muito bonito.
II-Este foi o capitulo........gostei mais.
III-O anuncio......enredo é fraco, tem dado grande prejuízo
a) onde/ que/ cujo
b) em que/ de que/ cujo o
c) em que/ de que/ cujo
d) em que/ de que/ cujo
5. Nosso colega está doente. As palavras grifadas são:
a) Predicativo nominal.
b) Predicativo verbal.
c) Predicativo verbo nominal
d) Oração sem predicativo.
MATEMÁTICA
6. Lúcia comprou um sofá por R$ 2400,00 e uma cômoda por R$ 680,00. Por
ter perdido o emprego resolveu vendê-los. Consegui vender a cômoda com
25% de desconto e o sofá com 15% de lucro. No total, teve lucro ou prejuízo
com as vendas?
a) lucro de R$ 330,00
b) lucro de R$ 240,00
c) lucro de R$ 190,00
d) prejuízo de R$ 80,00
7. Um ventilador é vendido em duas lojas. Na loja de Aparecida, o preço é R$
50,00 mais caro que na loja de Roseira. Percebendo que as vendas dos
eletrodomésticos estavam baixas, a loja de Aparecida ofereceu um desconto
de 25% de forma que seu ventilador passou ater o mesmo preço que da loja de
Roseira. Qual é o valor do ventilador na loja de Roseira?
a) R$ 250,00
b) R$ 200,00
c) R$ 150,00
d) R$ 120,00

8. A Prefeitura de Roseira encomendou a impressão de 18.200 cartilhas
informativas acerca das medidas necessárias para prevenir os casos de Covid.
A gráfica do município responsável pelo serviço comunicou que, desde a
impressão até a encadernação do material, precisa de 5 horas para preparar
650 cartilhas. Admitindo o tempo médio estimado pela copiadora, quantas
horas serão necessárias para a produção de todas as cartilhas?
a) 120 horas
b) 140 horas
c) 180 horas
d) 200 horas
9. Um caminhão pipa tem capacidade de 28m3 de água. Esse volume
representado em litros é:
a) 280 litros
b) 2.800 litros
c) 28.000 litros
d) 28.0000 litros
10. Um vendedor recebe uma remuneração fixa no valor de R$1.200,00 e uma
comissão de 4% sobre o valor total vendido ao longo de um mês. Calcule
quanto deve vender para receber R$3.200,00 em um mês.
a) R$ 110.000,00
b) R$ 80.000,00
c) R$ 70.000,00
d) R$ 50.000,00
CONHECIMENTOS GERAIS
11. Mais de 100 ataques na região nordeste da Síria foram lançados no mês de
janeiro de 2021, além de ações noturnas de violência em muitas cidades e
vilas. Qual o grupo jihadista responsável por esses ataques?
a) Estado Islâmico.
b) Al Qaeda
c) Frente al-Nusra.
d) Boko Haram.
12. Um ano depois do primeiro julgamento político, o ex-presidente Donald
Trump enfrentará um segundo processo a partir de 09/02/2021 no Senado
devido:
a) ao não reconhecimento do vencedor Joe Biden como novo presidente dos
Estados Unidos.
b) incitação ao ataque ao Capitólio.
c) preconceito racial ao criar um muro separando os EUA do México.
d) investigação de fraude bancária e fiscal.
Responda as próximas três questões de acordo com a história do município de
Roseira.

13. A partir de 1840, os engenhos de açúcar foram transformados
em___________, posteriormente, substituídas pela_________ por volta de
1920. Completa corretamente as lacunas, respectivamente:
a) fazendas de rizicultura; plantação de eucaliptos.
b) culturas de hortaliças; pecuária de corte.
c) fazenda de algodão; suinocultura.
d) fazendas de café; pecuária leiteira.
14. Em qual dia foi aprovada a Lei Estadual nº 8050, do deputado José
Armando Zollner Machado, criando o município de Roseira, desmembrando-o
de Aparecida?
a) 17 de dezembro de 1928.
b) 25 março de 1877
c) 31 de dezembro de 1963.
d) 21 de março de 1965.
15. Quais dos rios que compõem a hidrografia de Roseira também é chamado
de “Ribeirão dos Surdos”?
a) Ribeirão Pirapitingui.
b) Ribeirão Piratini.
c) Ribeirão Roseira.
d) Ribeirão dos Pombos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16. A técnica de percussão dígito-digital é a mais consagrada na prática clínica.
Qual o nome do som obtido em regiões que contêm ar, recobertas por
membrana flexível, como o estômago e que promove a sensação de
elasticidade?
a) Maciço.
b) Submaciço.
c) Claro pulmonar.
d) Timpânico.
17. Qual das medicações abaixo NÃO é usada como antiarrítmico?
a) adenosina.
b) clorpromazina.
c) amiodarona.
d) verapamil.
18. Ligação de um depósito de secreção à superfície da pele, com saída de
secreção. Comunicação anormal entre dois órgãos ou entre um órgão e a
superfície do corpo. Define:
a) fissura.
b) exulceração.
c) fístula.
d) estoma.

19. A pontuação na Escala de Coma de Glasgow varia de _________, sendo
que os escores mais elevados indicam ___________ condições do nível de
consciência. Preenche corretamente as lacunas:
a) 1 a 10; melhores.
b) 3 a 15; melhores.
c) 1 a 15; piores.
d) 3 a 10; piores.
20. Cianose é a cor azulada ou arroxeada da pele, das mucosas e do leito
ungueal causada por:
a) hipoxemia.
b) algia.
c) hiperoxemia.
d) hipotermia.
21. Julgue as seguintes afirmativas sobre o cateterismo vesical:
I. O cateterismo vesical de demora é a introdução de um cateter ou sonda
estéril pelo meato uretral até a bexiga. A sonda é caracterizada pela presença
de lúmen duplo ou triplo.
II. A sonda é conectada a um sistema de bolsa de drenagem fechado e estéril,
de preferência com válvula antirrefluxo, medidas que reduzem a incidência de
infecções.
III. Têm por finalidade: aliviar a retenção urinária, controlar o débito urinário,
preparar pacientes para cirurgias, exames e tratamentos especiais,
proporcionar conforto aos pacientes incontinentes e coletar urina para exames.
São corretas as afirmativas:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) todas afirmativas.
22. Sobre a gasometria arterial é INCORRETO afirmar que:
a) É realizada para se obter amostra de sangue arterial para exames de
dosagem do pH, gases e avaliação do equilíbrio acidobásico, e dosagem de
eletrólitos.
b) A artéria mais utilizada para coleta de gasometria arterial é a radial, por ser
de fácil acesso, palpável e não estar associada a complicações graves.
c) Quando a artéria ulnar não apresenta fluxo suficiente para gerar o
suprimento para toda a mão, a artéria femoral não deve ser utilizada para
coleta da gasometria arterial.
d) Deve-se evitar a punção repetida no mesmo local para coleta da gasometria,
pois pode ocorrer dilatação aneurismática.
23. Assinale a afirmativa correta sobre os principais tipos de coberturas para
feridas:
a) A colagenase é indicada para feridas cirúrgicas por primeira intenção e
feridas recobertas exclusivamente por tecido de granulação.
b) Ácidos graxos essenciais é uma loção oleosa indicada para feridas
infectadas ou excessivamente exsudativas.

c) Hidrocolóide é indicado para feridas infectadas, com exsudação excessiva e
áreas de exposição óssea ou de tendão e feridas com necrose.
d) A sulfadiazina de prata é indicada para feridas com infecção por gramnegativos e positivos, fungos, vírus e protozoários. Priorizada para tratamento
de queimaduras.
24. Toda intoxicação suspeita ou confirmada deverá ser tratada como uma
situação clínica potencialmente grave. Sobre o tratamento da intoxicação,
pode-se afirmar que:
a) A descontaminação gastrintestinal deve ser realizada na presença de
complicações como torpor e sonolência.
b) A lavagem gástrica é indicada na ingestão de cáusticos, solventes e quando
há risco de perfuração e sangramentos.
c) O carvão ativado na maioria das vezes deverá ser utilizado em dose única,
porém pode ser administrado em doses múltiplas como medida de eliminação,
em exposições a agentes de ação prolongada ou com circulação êntero
hepática, como o fenobarbital, carbamazepina, dapsona, clorpropramida.
d) A lavagem intestinal está indicada na presença de íleo paralítico, perfuração
gastrintestinal, hemorragia gastrintestinal e instabilidade hemodinâmica.
25.
O
SUS
(Sistema
Único
de
Saúde)
foi
criado
pela
_____________________, com o objetivo de proporcionar a toda população
brasileira o acesso ao atendimento público de saúde. Pela _______________,
os princípios que fundamentam o SUS foram estabelecidos.
Completa corretamente as lacunas, respectivamente:
a) Lei 8080/90; Lei 8142/90.
b) Constituição Federal de 1988; Lei Orgânica da Saúde em 1990.
c) Declaração de Alma-Ata; Constituição Federal de 1988.
d) Constituição Federal de 67; Decreto 7.508 de 2011.

