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Texto: Lembrança de morrer,  
Álvares de Azevedo  
 
Quando em meu peito rebentar-se a fibra,  
Que o espírito enlaça à dor vivente,  
Não derramem por mim nenhuma lágrima  
Em pálpebra demente. 

 
E nem desfolhem na matéria impura  
A flor do vale que adormece ao vento:  
Não quero que uma nota de alegria  
Se cale por meu triste passamento.  
 
Eu deixo a vida como deixa o tédio  
Do deserto, o poento caminheiro,  
– Como as horas de um longo pesadelo  
Que se desfaz ao dobre de um sineiro;  

 
Como o desterro de minh’alma errante,  
Onde fogo insensato a consumia:  
Só levo uma saudade – é desses tempos  
Que amorosa ilusão embelecia. 

 
Só levo uma saudade – é dessas sombras  
Que eu sentia velar nas noites minhas…  
De ti, ó minha mãe, pobre coitada,  
Que por minha tristeza te definhas! 

 
De meu pai… de meus únicos amigos,  
Poucos - bem poucos – e que não zombavam  
Quando, em noites de febre endoidecido,  
Minhas pálidas crenças duvidavam. 

 
Se uma lágrima as pálpebras me inunda,  
Se um suspiro nos seios treme ainda,  
É pela virgem que sonhei… que nunca  
Aos lábios me encostou a face linda! 

 
Só tu à mocidade sonhadora  
Do pálido poeta deste flores…  
Se viveu, foi por ti! e de esperança  
De na vida gozar de teus amores. 

 
Beijarei a verdade santa e nua,  
Verei cristalizar-se o sonho amigo…  
Ó minha virgem dos errantes sonhos,  
 
 

 
 
 
Filha do céu, eu vou amar contigo! 

 
Descansem o meu leito solitário  
Na floresta dos homens esquecida,  
À sombra de uma cruz, e escrevam nela:  
Foi poeta - sonhou - e amou na vida. 

 
Sombras do vale, noites da montanha  
Que minha alma cantou e amava tanto,  
Protegei o meu corpo abandonado,  
E no silêncio derramai-lhe canto! 

 
Mas quando preludia ave d’aurora  
E quando à meia-noite o céu repousa,  
Arvoredos do bosque, abri os ramos…  
Deixai a lua pratear-me a lousa! 
Autor: (Álvares de Azevedo) 



QUESTÃO: A vontade do poeta é a de que após sua morte: 
RESPOSTA: não se cale a alegria. 

QUESTÃO: A partir da leitura das primeiras estrofes do poema, conclui-se que a morte para o poeta significa: 
RESPOSTA: libertação 

QUESTÃO: O sentimento que os poucos amigos e os pais do poeta despertam nele no momento da morte é 
de:  
RESPOSTA: saudade  

QUESTÃO: Assinale a alternativa onde todas as palavras estão grafadas corretamente. 
RESPOSTA: queixa, paixão, desleixo, rouxinol, baixela, eixo, abaixo  

QUESTÃO: Observando o uso correto do acento gráfico, qual das alternativas abaixo está correta? 
RESPOSTA: inócuo 

QUESTÃO: Palavra é um conjunto de sons articulados que expressam ideias e são representados por uma 
grafia, formada por uma reunião de letras, que quando agrupadas formam as frases. Marque a alternativa 
onde o significado da palavra está correto. 
RESPOSTA: Empedernido - aquele que não se deixa persuadir ou não se comove. 

QUESTÃO: Assinale a afirmativa correta: 
RESPOSTA: O til serve para indicar nasalidade e é empregado com as vogais a e o. 

QUESTÃO: Ponto, dois-pontos e travessão são exemplos de sinais de pontuação que utilizamos. Assinale a 
frase com pontuação correta. 
RESPOSTA: Embora lisonjeada, não fiz muita fé no oferecimento. Um homem tão importante, pensei comigo 
mesma, com tantos compromissos, vai lá se lembrar de um aprendiz de poeta? 

QUESTÃO: Adverbio é palavra invariável que funciona como um modificador de um verbo. Assinale a frase 
onde apresenta um adverbio de tempo: 
RESPOSTA: Sempre estamos juntos, em todos os momentos 

QUESTÃO: Textos que exercem uma função social específica, ou seja, ocorrem em situações cotidianas de 
comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definida, denominamos de: 
RESPOSTA: Todas as alternativas estão corretas. 

QUESTÃO: Os textos expositivos possuem a função de expor determinada ideia, por meio de recursos como: 
definição, conceituação, informação, descrição e comparação. 
Assinale a opção que não corresponde a um texto expositivo: 
RESPOSTA: Biografia e autobiografia 

QUESTÃO: De acordo com a regência do verbo implicar, preencha a frase abaixo. 
Tio Adolfo ________com o filme na televisão. 
Marise ___________ em contrabando de ouro. 
Trabalho ________ em grande responsabilidade. 
RESPOSTA: Implicou, implicou-se e implica 

QUESTÃO: Qual das frases abaixo você identifica um adjunto adverbial de modo. 
RESPOSTA: Aqui, nesta cidade chove intensamente. 

QUESTÃO: Dá-se o nome de modo às várias formas assumidas pelo verbo na expressão de um fato. 
Identifique na frase o verbo no modo indicativo, tempo pretérito perfeito composto na 1ª Conjugação. 
RESPOSTA: Eu tenho estudado muito.  

Assinale a alternativa correta dos verbos ESTUDAR, ESCREVER E DIVIDIR no particípio (forma nominal simples). 
RESPOSTA: estudado, escrito, dividido. 

 
 



QUESTÃO: Ambientes operacionais são os conjuntos de programas que permitam o elo de ligação entre o 
usuário e a máquina. Marque a alternativa que apresenta alguns dos sistemas operacionais mais utilizados 
atualmente. 
RESPOSTA: Windows, Android, Linux e iOS. 

QUESTÃO: A tecla de atalho F5, no sistema operacional Windows, permite ao usuário: 
RESPOSTA: Atualizar a janela ativa. 

QUESTÃO: No sistema operacional Windows, quais são as teclas de atalhos utilizadas para realizar a ação de 
recortar o item selecionado? 
RESPOSTA: Ctrl + x 

QUESTÃO: Acerca da internet, marque a alternativa CORRETA. 
I. A internet é um sistema de redes mundial de computadores, todos ligados uns aos outros. 

II. A internet dificultou a criação de novas formas de interações humanas, que poderiam ser realizadas 
através de mensagens instantâneas, fóruns de discussão e redes sociais. 

III. Ao se ligar à internet, tem-se acesso à World Wide Web (WWW). 
IV. As palavras “internet” e “world wide web” são usadas frequentemente como sinônimos, mas internet 

é uma rede mundial de computadores conectando milhões de dispositivos de computação, e World 
Wide Web é um dos vários serviços que funcionam dentro da internet. 

RESPOSTA: I, III e IV estão corretas. 

QUESTÃO: O formato padrão de extensão de arquivo .docx e .pdf pertencem respectivamente aos programas: 
RESPOSTA: Microsoft word e adobe acrobat. 

QUESTÃO: O Microsoft Word é um: 
RESPOSTA: Processador de texto. 

QUESTÃO: Marque a alternativa que contém corretamente o programa elaborado para permitir a navegação 
pela web e processar diversas linguagens. 
RESPOSTA: Navegador. 

QUESTÃO: A internet representa a rede mundial de todos os computadores, ela é aberta para o acesso de 
todos, diferente da intranet que, também é uma forma de internet, mas: 
RESPOSTA: É utilizada por um grupo específico de empresas ou pessoas e não está aberto para aqueles 
que estão fora do seleto grupo. 

QUESTÃO: Os motores de busca foram criados logo após o surgimento da internet, com o objetivo de realizar 
buscas de qualquer informação na rede, apresentando os resultados de uma forma organizada. Entre as 
maiores empresas prestadoras desses serviços encontra-se: 
RESPOSTA: O Google. 

QUESTÃO: Na área da criptografia, existe uma técnica de autenticação de informação digital tratada como 
substituta à assinatura física, visto que elimina a necessidade de ter uma versão em papel do documento que 
necessita ser assinado. Qual nome atribuído a essa técnica: 
RESPOSTA: Assinatura digital. 

QUESTÃO: A primeira escola de enfermagem foi criada pela renomada enfermeira inglesa Florence 
Nightingale, localizada na: 
RESPOSTA: Inglaterra. 

QUESTÃO: Quanto à história da enfermagem no Brasil é INCORRETO afirmar: 
RESPOSTA: Florence foi essencial para o desenvolvimento de técnicas do cuidado, além de ter seus 
conceitos utilizados como base para a criação de novos procedimentos na área da enfermagem. Ela tinha 
uma particular capacidade de documentar suas atividades e reflexões diárias. 

 
 



QUESTÃO: No Brasil, segundo o Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, os profissionais que compõem a 
enfermagem são: Marque a alternativa correta. 
RESPOSTA: Os enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, e parteiras. 

QUESTÃO: A respeito da teoria ambientalista desenvolvida por Florence Nightingale, assinale a alternativa 
CORRETA: 

I. A teoria ambientalista apresenta como foco principal o meio ambiente, interpretado como todas as 
condições e influências externas que afetam a vida e o desenvolvimento de um organismo, capazes de 
prevenir, suprimir ou contribuir para a doença e a morte.  

II. Nesta teoria a enfermeira tem como função manter o equilíbrio do meio ambiente, com o intuito de 
conservar a energia vital do paciente a fim de recuperar-se da doença. 

III. Nightingale não acreditava que ao fornecer um ambiente adequado aos doentes, seria o diferencial na 
recuperação dos doentes. 

IV. A teoria ambientalista foi desenvolvida por Florence Nightingale na segunda metade do século XIX, na 
Inglaterra. 

RESPOSTA: Apenas I, II e IV estão corretas. 

QUESTÃO ANULADA: São princípios fundamentais da enfermagem: 
I. O profissional de enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com 

autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais. 
II. O profissional de enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos humanos, em todas as suas 

dimensões. 
III. A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, família e 

coletividade. 
Marque a alternativa CORRETA. 
RESPOSTA: I, III e III estão corretas. 

QUESTÃO: A respeito do sigilo profissional de enfermagem. Assinale com V, se verdadeiro e com F, se falso. 
( ) Permanece o dever de  sigilo mesmo quando o fato seja de conhecimento público e em caso de falecimento 
da pessoa envolvida. 
( ) Em atividade multiprofissional, o fato sigiloso poderá ser revelado quando necessário à prestação da 
assistência. 
( ) O profissional de enfermagem, intimado como testemunha, fica impossibilitado de declarar seu 
impedimento de revelar o segredo. 
( ) O segredo profissional referente ao menor de idade poderá ser revelado aos pais ou responsáveis, mesmo 
que o menor tenha capacidade de discernimento. 
RESPOSTA: V, V, F, F. 

QUESTÃO: Acerca das relações profissionais, contidas no código de ética da enfermagem, é INCORRETO 
afirmar:  
RESPOSTA: É optativo ao profissional da enfermagem comunicar ao COREN e aos órgãos competentes, 
fatos que infrinjam dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício profissional. 

QUESTÃO: A Semiotécnica é um campo de estudo onde estão inseridas técnicas realizadas pelo enfermeiro, 
técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem para identificar os sinais de uma doença durante um exame 
físico. Um exame físico geralmente é feito através de: 
RESPOSTA: Inspeção / palpação / auscultar / percussão. 

QUESTÃO: Acerca da sala de recuperação pós-anestésica, assinale a assertiva INCORRETA.  
RESPOSTA: O cálculo do número de leitos é feito na proporção de três leitos para cada sala de operação e 
mais 30%. 

QUESTÃO: A sala de recuperação pós-anestésica deve estar próxima ao centro cirúrgico, pois assim há: 
Marque a alternava correta.  
RESPOSTA: Diminuição dos distúrbios circulatórios provocados pelos transportes dos pacientes. 

 



QUESTÃO: Leia atentamente e complete corretamente as lacunas.  
Para o paciente que já foi submetido ao estresse da cirurgia, é necessário, no _______, mantê-lo em ambiente 
confortável e _____, pois, como demonstrou, os pacientes no pós-operatório apresentam ______. 
RESPOSTA: pós-anestésico / aquecido / hipotermia 

QUESTÃO: A hematologia é um segmento da medicina especializado no estudo de doenças relacionadas: 
RESPOSTA: Ao sangue. 

QUESTÃO: O sistema circulatório humano é responsável pela circulação do sangue, tendo como função levar 
os nutrientes e o oxigênio por todo o corpo. O Sistema Cardiovascular é formado pelos vasos sanguíneos e o 
coração.  Existem três tipos de vasos sanguíneos, são eles:  
RESPOSTA: As artérias é por onde passa o sangue que sai do coração, sendo transportado para as outras 
partes do corpo. / As veias que transportam o sangue das diversas partes do corpo de volta para o coração. 
/ Os vasos capilares são ramificações microscópicas de artérias e veias, que formam uma rede de 
comunicação entre as artérias e as veias. 

QUESTÃO: O sistema respiratório é responsável por garantir a captação de oxigênio do meio ambiente e a 
liberação do gás carbônico. O sistema respiratório pode ser dividido em duas porções: uma parte condutora 
e uma parte respiratória. Fazem parte da porção condutora: 
RESPOSTA: As fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e bronquíolos terminais. 

QUESTÃO: O celebro é o órgão mais importante do sistema nervoso. A camada mais externa do cérebro e 
cheia de reentrâncias, chama-se: 
RESPOSTA: Córtex cerebral. 

QUESTÃO: A respeito do o sistema nervoso, leia atentamente as assertivas e assinale a alternativa CORRETA. 
I. O sistema nervoso é constituído por tecido nervoso. 

II. O sistema nervoso periférico é formado pelos gânglios e nervos. 
III. O sistema nervoso pode ser dividido em sistema nervoso central, sistema nervoso autônomo e sistema 

nervoso periférico. 
IV. O sistema nervoso autônomo é um componente do sistema nervoso que atua regulando algumas 

funções involuntárias do nosso corpo. 
RESPOSTA: Apenas I e II estão corretas. 

QUESTÃO: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária na Resolução RDC nº 33/03, classifica em cinco tipos os 
resíduos hospitalares. Relacione: 

I. GRUPO A 1. Potencialmente infectantes 
II. GRUPO B 2. Químicos 

III. GRUPO C 3. Rejeitos radioativos 
IV. GRUPO D 4. Resíduos comuns      
V. GRUPO E 5. Perfurocortantes 

RESPOSTA: I-1, II-2, III-3, IV-4, V-5. 

QUESTÃO: Num plantão hospitalar um médico prescreveu hidratação endovenosa para um paciente que 
estava na sala de recuperação de pós operatório e alta ficou programada para ser realizada ao término da 
infusão. Sabendo-se que resta 400 ml da solução e a administração por gotejamento está a 15 gotas/minuto, 
determine o tempo que resta para término do procedimento e consequente alta do paciente. 
RESPOSTA: 08 horas e 48 minutos 

 
 
 
 
 



QUESTÃO: Para uma paciente internada, foi prescrito pela médica plantonista o esquema de soro de acordo 
com a tabela abaixo, na vasão de 40 gotas/minuto.  

  
SG  KCl 

I5% 300 ml + 50% 40 ml 10% 10 ml 
 

Assinale a alternativa que corresponde ao tempo gasto para o encerramento o procedimento. 
RESPOSTA: 02 horas e 55 minutos. 

Questão 20) De acordo com a constituição federal brasileira, ao sistema único de saúde compete: Marque 
verdadeiro (V) ou falso (F). 
( ) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. 
( ) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. 
( ) Não participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. 
( ) Incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. 
RESPOSTA: V, V, F, V. 

QUESTÃO: Conforme lei nº 8.080/90, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Sabendo-se disso marque a alternativa correta.  
RESPOSTA: O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 
econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos.  

QUESTÃO: O Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe privativamente cuidados de 
enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de 
tomar decisões imediatas. Tal afirmação, encontra-se: 
RESPOSTA: Lei n.º 7.498/86. 

QUESTÃO: O Brasil implementou diversos programas e políticas como a Qualidade da Gestão e Assistência 
Hospitalar, a Política Nacional de Humanização (PNH), a Organização Nacional de Acreditação (ONA) e o 
Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) com o objetivo de contribuir para a qualificação do 
cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do país, segundo a prioridade dada à segurança do 
paciente pela Organização Mundial de Saúde. Com isso, o Ministério da Saúde incentiva os serviços de saúde 
a desenvolverem ações de melhorias. Marque a alternativa que corretamente identifica algumas dessas ações. 
RESPOSTA: Identificar corretamente o paciente, reduzir o risco de lesões ao paciente decorrente de quedas, 
assegurar cirurgias com local de intervenção, administrar com segurança os medicamentos. 

QUESTÃO: O sistema de classificação de risco foi criado com o intuito de se evitar intercorrências entre os 
pacientes graves que são atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Trata-se de um processo de 
identificação dos pacientes que necessitam de tratamento imediato, de acordo com o potencial de risco, 
agravos à saúde ou grau de sofrimento. Marque a alternativa correta.  
RESPOSTA: Pacientes com PA sistólica < 80 mmHg, serão classificados como emergência.  

QUESTÃO: O conhecimento indispensável para um enfermeiro de UTI inicia-se desde a administração dos 
medicamentos até o funcionamento e adequação de aparelhos. O papel do enfermeiro na unidade de 
tratamento intensivo consiste em: 
RESPOSTA: Obter a história do paciente, realizar exames físicos, executar tratamento, aconselhando e 
ensinando a manutenção da saúde e orientando os enfermos para uma continuidade do tratamento e 
medidas. 


