CARGO(S): ENFERMEIRO

Nome do Candidato: _________________________________________________________
Assinatura do Candidato: _____________________________________________________
 Ao receber o caderno de provas, verifique atentamente se está completo, sem rasuras,
sem falhas de impressão, etc. Caso encontre alguma irregularidade, solicite ao fiscal a sua
substituição;
 Este caderno deve conter 20 (vinte) questões de múltipla escolha, com 05 (cinco)
alternativas cada uma (A, B, C, D e E), porém, para cada questão há apenas uma
alternativa correta;
 Será atribuída pontuação 0,0 (zero) a questões com mais de uma opção assinalada,
questões sem opção, com rasuras ou preenchidas a lápis;
 Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa
correta ou qualquer outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os
candidatos e, os pontos correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não
os obtiveram, independente de recurso.
 Cada questão vale 5,0 pontos;
 O candidato dispõe de até 3 (três) horas para fazer a prova, incluindo o preenchimento da
folha de respostas;
 Use caneta esferográfica azul ou preta para preencher a folha de respostas, com uma das
seguintes formas:

X

 A folha de respostas não poderá ser substituída, por isso, preencha-a corretamente;
 Não é permitido nenhum tipo de comunicação com outro candidato e/ou qualquer
instrumento receptor/transmissor de mensagens, em como qualquer espécie de consulta;
 O candidato somente poderá retirar-se da sala transcorrido, no mínimo, 01 (uma) hora do
início da prova;
 Os dois últimos candidatos de cada sala somente poderão retirar-se da sala
simultaneamente;
 Ao terminar a prova entregue ao fiscal da sala todo o material recebido: caderno de provas
e a folha de respostas, devidamente assinados.
BOA PROVA.

PROVA DE LINGUA PORTUGUESA
Bebê globalizado
Camilla Costa
Adquira o óvulo em um país, faça a fertilização em outro e contrate a mãe de aluguel num terceiro.
Está pronto o seu filho – com muita economia.
Seu celular é made in China. A camiseta foi produzida no Vietnã. O vinho que você bebe veio
da Argentina. Se tudo é globalizado, por que o seu filho não pode ser? A nova moda entre os casais
que precisam de ajuda para ter filhos é recorrer a países como Índia, Grécia e Panamá, onde é
possível comprar óvulos ou esperma, fazer a inseminação, alugar uma barriga e até fazer o parto. A
vantagem disso é que fica mais barato e permite realizar legalmente procedimentos que são proibidos
em muitos países - como o comércio de óvulos e esperma e barriga de aluguel remunerada.
O negócio é explorado por empresas como a Planet Hospital, em cujo site
(www.planethospital.com) o cliente pode escolher de qual país virá o óvulo e/ou o esperma, onde
nascerá o bebê, onde vai morar a mãe de aluguel e até selecionar o sexo da criança. Dos clientes da
Planet Hospital, 40% são casais homossexuais que querem ter filhos biológicos. Os outros são casais
heterossexuais, geralmente com mais de 40 anos. A prática é legal, mas é vista com maus olhos por
alguns cientistas. “Por mais que seja aceitável do ponto de vista médico, isso é exploração da pobreza
[da mãe de aluguel], diz o especialista em reprodução Carlos Petta, da Unicamp.
(Revista Super Interessante, edição 296, outubro/2011, p. 28.)
01. De acordo com o texto,
A) a prática de ter bebês por inseminação assistida é um negócio lucrativo que atinge casais somente
da Índia, Grécia e Panamá.
B) a inseminação de bebês é uma prática legalizada em todos os países, mas só realizada em alguns.
C) a prática de ter bebês por inseminação é realizada em países pobres.
D) a inseminação de bebês é um negócio assistido e lucrativo para os especialistas em reprodução,
como os da Unicamp.
E) a prática de inseminação de bebês requer que os óvulos e espermatozóides sejam de países
diferentes dos clientes que a contratam.
02. Para a autora do texto,
A) a inseminação é aceitável do ponto de vista médico, legal e ético, por isso é empregada em países
como o Brasil.
B) a inseminação assistida é artificial, portanto, requer altos investimentos por casais que já são
usuários de produtos importados.
C) a inseminação é uma nova moda entre casais homossexuais, para auxiliar casais heterossexuais
acima de 40 anos de idade.
D) a inseminação é um negócio lucrativo e economicamente viável a casais que requerem auxílio
nesse procedimento.
E) a inseminação é uma prática recorrente em países como a China, o Vietnã e a Argentina, assim
como na Índia, Grécia e Panamá.
03. Assinale a alternativa correta sobre o emprego da colocação dos pronomes.
A) Foi lhe preciso esclarecer os fatos sobre os negócios da Planet Hospital.
B) Após a entrevista, o cientista, muito nervoso, chegou a agredi-lo.
C) Respondeu direta e objetivamente o diretor da Planet Hospital: Eu dir-lhe-ria tudo o que sei.
D) Ao ser entrevistado, um dos médicos da Planet Hospital comentou que aquilo aborrecia-o.
E) Em escondendo-se os fatos, a Planet Hospital passa a ser manchete na mídia.

04. Observe as expressões do texto:
I - “Dos clientes da Planet Hospital, 40% são casais homossexuais que querem ter filhos biológicos.”
II – “Os outros são casais heterossexuais, geralmente com mais de 40 anos.”
Assinale o que for correto sobre o emprego dos numerais nessas expressões.
A) Em I e II, os numerais são escritos em romano, classificados como ordinais.
B) Em I e II, os numerais são escritos em arábico, classificados como ordinais.
C) Em I e II, os numerais são escritos em romano, classificados como fracionários.
D) Em I e II, os numerais são escritos em arábico, classificados como multiplicativos.
E) Em I e II, os numerais são escritos em arábico, classificados como cardinais.
05. Sobre o uso da crase, assinale a alternativa que não está correta gramaticalmente.
A) Toda discussão sobre inseminação assistida leva à lembrança o papel da mãe de aluguel.
B) À medida que os números de inseminações assistidas aumentam, crescem os números de mães
de aluguel.
C) Há casais que vão à Índia para realizarem inseminação assistida.
D) Não ir às reuniões que demonstrem o que é o desenvolvimento da inseminação assistida é um
equívoco a qualquer cientista genético.
E) Os médicos brasileiros observam o desenvolvimento crescente das inseminações assistidas à
distância.
06. Assinale a alternativa em que não há o emprego gramaticalmente correto do artigo.
A) Naquele dia, em que a entrevista foi marcada, chegou o diretor, o assistente-geral e a porta-voz da
Planet Hospital.
B) Apresentaram-se uns cientistas inexpressivos para emitir parecer sobre os procedimentos da
inseminação assistida.
C) No total das inseminações, o Planet Hospital já realizou uns trezentos procedimentos.
D) Ao ser questionado, o diretor da Planet Hospital ficou vermelho como um pimentão.
E) Todos os quatro médicos acompanharam o diretor na entrevista com a imprensa.
07. Assinale o que for gramaticalmente correto sobre a expressão do texto: “A prática é legal,
mas é vista com maus olhos por alguns cientistas.”.
A) Há duas orações, sendo a segunda uma oração coordenada sindética adversativa.
B) Há duas orações, sendo a primeira uma oração adjetiva e a segunda, uma oração subordinada
predicativa.
C) Há duas orações, sendo a segunda uma oração coordenada sindética explicativa.
D) Há duas orações, sendo a primeira uma oração coordenada assindética e a segunda, uma oração
coordenada apositiva.
E) Há duas orações, sendo a segunda uma oração subordinada adjetiva explicativa.

PROVA DE INFORMÁTICA
08. Marque a alternativa verdadeira sobre o Windows.
A) O Desktop gerencia a interface gráfica do Windows
B) O Windows não é um Sistema Operacional e sim um gerenciador de arquivos
C) O Windows não permite a comunicação com o hardware
D) O Windows é um ótimo navegador web
E) O Windows é um Sistema Operacional

09. Para se alterar o nome de uma planilha no MS EXCEL, o usuário pode:
A) Utilizar a opção “Salvar Como”
B) Utilizar a opção “Inserir Nome”
C) Dar dois cliques com o mouse na aba da planilha
D) Utilizar CTRL + N e digitar o novo nome
E) Utilizar SHIFT + N e digitar o novo nome
10. Um software que acessa páginas da internet também é denominado de:
A) Home Page
B) Navegador ou Browser
C) Site
D) SlideShare
E) Gerenciador de Arquivos

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. Em um procedimento de punção venosa o enfermeiro aprofundou o cateter chegando a
perfurar a artéria radial. Qual a região anatômica que o mesmo realizou o procedimento para ter
cometido a perfuração da referida artéria?
A) Região do terço proximal do braço
B) Região do terço médio do músculo bíceps
C) Região do terço proximal do músculo reto femural
D) Região do terço distal do antebraço
E) Nenhuma alternativa está correta.
12. Para conhecer o perfil epidemiológico de um município podemos utilizar os seguintes
sistemas de informação:
A) SIAB, SIB, SINASC, SIH
B) SIH, SIM, SINAM, SINASC
C) SIM, SINASC, SIAB, SINAM
D) SIAB, SIB, SINAM, SIM
E) SINASC, SIM, SIH, SIB
13. No prontuário Médico está prescrito para um determinado paciente Keflin 500 mg EV de 6/6
horas. A Farmácia do hospital oferece Keflin 1g frasco em pó, que deverá ser diluído em 5 ml
de água destilada. Quanto devo administrar?
A) 3,0 ml
B) 2,5 ml
C) 3,5 ml
D) 2,0 ml
E) Nenhuma alternativa está correta.
14. Assinale a alternativa correta em relação ao seguinte texto: “É uma doença infecciosa de
transmissão exclusivamente sexual, caracterizada pela presença de bubão inguinal, com
período de incubação entre 3 e 30 dias”.
A) Herpes
B) Condiloma Acuminado
C) Sifilis Secundária
D) Linfogranuloma Venéreo
E) Nenhuma alternativa está correta.

15. Assinale a alternativa correta em relação ao seguinte texto. Com relação ao
desenvolvimento infantil: “Ao final desta fase a criança sustenta a cabeça. Nesse período a
criança gosta de ver os rostos da mãe e do pai e gosta que conversem com ela. Já começa a
levar as mãos a boca e acompanha objetos com o olhar. Ela já se movimenta bastante.”
A) FASE CERVICAL – 0 a 3 meses
B) FASE TRONCULAR – 4 a 6 meses
C) FASE CERVICAL – 6 a 9 meses
D) FASE DEAMBULAÇÃO – 6 a 12 meses
E) Nenhuma alternativa está correta.
16. Certa mulher, 23 anos, 5 meses de gestação, primeira gestação, chega a Unidade de Saúde
para consulta de rotina. Após a consulta é encaminhada para sala de vacinas para verificar seu
calendário de vacinas. Em sua carteira de vacinas consta um reforço de difteria e tétano feita
aos 17 anos e, não consta vacina de hepatite b. Segundo o calendário nacional quais são as
vacinas recomendadas neste caso:
A)
B)
C)
D)
E)

Três doses de dt e três doses de hepatite b
Duas doses de dt e duas doses de hepatite b
Uma dose de dt e três doses de hepatite b
Uma dose de dt e duas doses de hepatite b
Uma dose de dt e uma dose de hepatite b

17. Assinale a alternativa correta em relação a “Manobra de Heimlich”.
A) Utilizada na parada cardiorespiratória
B) Utilizada na desobstrução das vias aéreas por corpo estranho
C) Utilizada nas vítimas de afogamento em água do mar.
D) Utilizada para avaliação de vitimas de trauma de coluna vertebral.
E) Nenhuma alternativa está correta.
18. Assinale a alternativa correta em relação ao seguinte enunciado: “Tem por finalidade
promover, através de dreno colocado entre as pleuras ou no mediastino e conectado a um
sistema fechado de drenagem, a saída contínua de materiais patológicos acumulados no
espaço pleural: sólidos (fibrina ou sangue acumulado), líquidos (secreção serosa ou
purulenta)”.
A) Broncoscopia
B) Biopsia pulmonar
C) Drenagem torácica
D) Toracocentese
E) Nenhuma alternativa está correta.
19. Assinale a alternativa correta em relação a “Marcha de Tinneti”.
A) Corresponde a avaliação de crianças menores de 6 meses
B) Corresponde a avaliação de idosos
C) Corresponde a avaliação de crianças maiores de 6 meses
D) Corresponde a avaliação de adolescentes.
E) Nenhuma alternativa está correta.
20. Com relação às terminologias descritas abaixo, assinale a alternativa incorreta:
A) Disfagia: dificuldade de deglutição
B) Sialadenite: inflamação das glândulas salivares
C) Xerostomia: ressecamento da boca
D) Pirose: azia
E) Odinofagia: dificuldade auditiva

