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QUESTÃO: Observe: “Os carros novos estão aqui há dois anos”. Assinale a alternativa que apresenta, correta e 
respectivamente, a classificação das palavras destacadas. 
 
RESPOSTA: Artigo definido, adjetivo, numeral.  

QUESTÃO: Indique a frase que há erro de concordância: 
 
RESPOSTA: As fotos estão anexos. 

QUESTÃO: Na frase “Fernandinho fora avisado dos perigos daquele empreendimento”, tem-se um verbo no tempo: 
 
RESPOSTA: Pretérito mais que perfeito. 

QUESTÃO: “De volta, com a garrafa na mão, apenas chuviscava”. Observando-se esta oração, constata-se que: 
 
RESPOSTA: É uma oração sem sujeito. 

QUESTÃO: Analise sintaticamente a frase abaixo e marque a resposta correta. 
 
“Carla, minha tia, é professora.” 
 
I. “Carla” é o sujeito da oração; 
II. “professora” é predicativo do sujeito; 
III. “é” um verbo de ação; 
 
RESPOSTA: Apenas III está incorreta. 

Na frase “Crianças, não comam todos os doces”, o termo em destaque exerce função sintática de: 
 
RESPOSTA: Vocativo. 

QUESTÃO: Aponte a alternativa em que todos as palavras estão acentuadas por serem proparoxítonas: 
 
RESPOSTA: Pântano, míope, cônjuge. 

QUESTÃO: Leia: 
 
INGREDIENTES 
3 ovos 
1 lata de leite condensado 
1 lata de leite (use a mesma medida da lata de leite condensado) 
4 xícaras de café de açúcar 
 
MODO DE PREPARO 
Em uma frigideira, coloque o açúcar e esquente-o até caramelizar. 
Despeje no fundo da forma (que tem o buraco no meio), e espere endurecer. 
No liquidificador, bata os ovos, o leite condensado e o leite por 5 minutos. 
Despeje a mistura por cima do açúcar caramelizado e coloque a forma para assar em banho-maria por 
aproximadamente 50 minutos à 200°C. 
Tire do forno e espere esfriar um pouco. 
Depois, coloque a forma no freezer por 40 minutos. 
Passe a faquinha nas bordas do pudim e desenforme. 
 
Fonte: https://www.tudogostoso.com.br/receita/85318-pudim-facil.html 
 
Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) os enunciados abaixo: 
( ) A receita não pode ser considerada um texto. 
( ) A tipologia textual não é a injunção. 



( ) A tipologia textual é a descrição 
( ) O gênero textual é receita. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
RESPOSTA: F-F-F-V 

QUESTÃO: Texto: 
A MISÉRIA É DE TODOS NÓS... 
 
Como entender a resistência da miséria no Brasil, uma chaga social que remonta aos primórdios da colonização? No 
decorrer das últimas décadas, enquanto a miséria se mantinha mais ou menos do mesmo tamanho, todos os 
indicadores sociais brasileiros melhoraram. Há mais crianças em idade escolar frequentando aulas atualmente do que 
em qualquer outro período da nossa história. As taxas de analfabetismo e mortalidade infantil também são as menores 
desde que se passou a registrá-las nacionalmente. O Brasil figura entre as dez nações de economia mais forte do 
mundo. No campo diplomático, começa a exercitar seus músculos. Vem firmando uma inconteste liderança política 
regional na América Latina, ao mesmo tempo que atrai a simpatia do Terceiro Mundo por ter se tornado um forte 
oponente das injustas políticas de comércio dos países ricos. Apesar de todos esses avanços, a miséria resiste. 
Embora em algumas de suas ocorrências, especialmente na zona rural, esteja confinada a bolsões invisíveis aos olhos 
dos brasileiros mais bem posicionados na escala social, a miséria é onipresente. Nas grandes cidades, com 
aterrorizante frequência, ela atravessa o fosso social profundo e se manifesta de forma violenta. A mais assustadora 
dessas manifestações é a criminalidade, que, se não tem na pobreza sua única causa, certamente em razão dela se 
tornou mais disseminada e cruel. Explicar a resistência da pobreza extrema entre milhões de habitantes não é uma 
empreitada simples. 
 
Quando no texto diz que “ a miséria é onipresente”, significa dizer que: 
 
RESPOSTA: está presente em todos lugares, em todas as partes. 

QUESTÃO: Relacione e marque a alternativa correspondente: 
1 Pronome  
2 Adverbio 
3 Verbo 
4 Substantivo 
5 Adjetivo 
 
( ) Outrora 
( ) Vossa Senhoria 
( ) Carioca 
( ) Sapato 
( ) Hei 
 
RESPOSTA: 1,3,4,5,2 

QUESTÃO: De acordo com as regras da pontuação, o emprego da virgula não está correto em: 
 
RESPOSTA: Os funcionários que se empenharam, alcançaram bons resultados. 

QUESTÃO: A entrada para a partida de futebol foi _____, mas o jogo e o resultado _____ compensaram, pois saímos 
todos _____. 
 
RESPOSTA: cara – apresentados – alegres 

QUESTÃO: Assinale a alternativa onde a crase foi utilizada de forma incorreta: 
 
RESPOSTA: Estamos viajando em direção à Roma. 

QUESTÃO: Representação verbal de um objeto sensível (ser, coisa, paisagem), através da indicação dos seus aspectos 
mais característicos, dos pormenores que o individualizam, que o distinguem.” 
Caracteriza-se assim o texto: 
 



RESPOSTA: descritivo. 

QUESTÃO: Assinale a alternativa em que há erro de concordância verbal: 
 
RESPOSTA: Nós é feliz. 
 

QUESTÃO: Qual das alternativas é um programa de informática desenvolvidos para prevenir, detectar e eliminar 
Malware de computador? 
 
RESPOSTA: Antivírus. 

QUESTÃO: Assinale a alternativa que apresenta corretamente o editor de planilhas produzido pela Microsoft. 
 
RESPOSTA: Microsoft Office Excel. 

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

QUESTÃO: Navegador de internet é: 
 
RESPOSTA: um programa que habilita seus usuários a interagirem com documentos HTML hospedados em um 
servidor da rede. 

QUESTÃO: Os antivírus ou antimalwares são: 
 
RESPOSTA: programas desenvolvidos para prevenir, detectar e eliminar vírus de computador e outros tipos de 
softwares nocivos ao sistema operacional. 

QUESTÃO: Num plantão hospitalar um médico prescreve hidratação endovenosa para um paciente de pós-operatório 
e a alta fica programada para ser efetivada ao final da infusão. Sabendo-se que resta 300ml da solução e a 
administração por gotejamento está a 10 gotas/minuto, determine o tempo que resta para termino do procedimento 
e consequente alta do paciente. 
 
RESPOSTA: 10 horas 

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

QUESTÃO: Para o paciente que já foi submetido ao estresse da cirurgia, é necessário, no pós-anestésico, mantê-lo em 
ambiente confortável e aquecido, pois, os pacientes no pós-operatório tendem a: 
 
RESPOSTA: Apresentar hipotermia.  

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: O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE) mais recente, foi publicado no diário oficial da 
união no dia 6 de novembro de 2017 entrando em vigor 120 dias após sua publicação. Código este, aprovado e editado 
pelo: 
 
RESPOSTA: Conselho Federal de Enfermagem.  

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: 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: 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: O cerebro 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 primeira Escola de enfermagem do mundo, foi criada na Inglaterra, no Hospital Saint Thomas, em 
Londres, pela renomada enfermeira: 
 
RESPOSTA: Florence Nightingale.  

QUESTÃO: A respeito do sigilo profissional de enfermagem, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
RESPOSTA: Não permanece o dever do sigilo profissional quando o fato seja de conhecimento público e em caso 
de falecimento da pessoa envolvida.  

QUESTÃO: 33. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária na Resolução RDC nº 33/03, classifica em cinco tipos os 
resíduos hospitalares. Relacione: 
 
RESPOSTA: I-1, II-2, III-3, IV-4, V-5.  

QUESTÃO: A __________ é uma área de estudo onde estão inseridas as mais diversas técnicas realizadas pelos 
profissionais de enfermagem para identificar os sinais de uma doença durante um exame físico. 
 
RESPOSTA: Semiotécnica  

QUESTÃO: O bloco cirúrgico é um ambiente, onde se tenta ao máximo reduzir a presença de germes do exterior. 
Devido a isso, são utilizadas diversas medidas de segurança. Pra começar, todos os profissionais dentro do bloco usam 
uma "roupa do bloco" são ________ diariamente, além de _______, touca e uma espécie de meia sobre os ________. 
 
RESPOSTA: Higienizadas, máscara, sapatos.  

QUESTÃO: A respeito dos cálculos do percentual dos solutos. A quantidade padrão dos solventes é de: 
 
RESPOSTA: 100ml  

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: 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: O transplante de órgãos é um procedimento cirúrgico que constitui-se na reposição de um órgão ou tecido 
de uma pessoa doente (receptor) por outro órgão ou tecido normal de um doador, que pode estar vivo ou morto. 
Sabendo disso, qual dos órgãos abaixo, não poderá, em hipótese alguma, ser removido de um doador vivo: 
 
RESPOSTA: Intestino  

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: 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: Na sala de recuperação pós-anestésica o material os equipamentos devem estar dispostos de forma 
ordenada, coerente e de fácil acesso pois, o período pós-anestésico imediato é uma fase de transição e há 
possibilidade de ocorrerem emergências. Assinale a alternativa que contém o material necessário para atendimento 
de urgências: 
 
RESPOSTA: Carro de emergência contendo material para intubação endotraqueal e drogas utilizadas nessa 
situação; respiradores artificiais, monitores cardíacos, desfibrilador cardíaco, equipamento para aspiração de 
secreção, oxigenoterapia, infusões venosas, acessórios e conexões necessários, tais como extensões de borracha, 
material de curativo e de traqueostomia.  

QUESTÃO: O tratamento primário para parada cardíaca é fazer o coração voltar a bater o mais rápido possível. Assinale 
a alternativa que contém o equipamento que emite ondas elétricas para o coração com o objetivo de fazer com que 
volte a pulsar: 
 
RESPOSTA: Desfibrilador  

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: Marque a alternativa que não participa da estrutura do sistema respiratório: 
 
RESPOSTA: Pâncreas  

 


