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PORTUGUÊS
Leia o texto e responda as questões de 1 a 10.
A Morte da Tartaruga
O menininho foi ao quintal e voltou chorando: a tartaruga tinha morrido. A mãe foi ao quintal
com ele, mexeu na tartaruga com um pau (tinha nojo daquele bicho) e constatou que a
tartaruga tinha morrido mesmo. Diante da confirmação da mãe, o garoto pôs-se a chorar ainda
com mais força. A mãe a princípio ficou penalizada, mas logo começou a ficar aborrecida com
o choro do menino. “Cuidado, senão você acorda seu pai”. Mas o menino não se conformava.
Pegou a tartaruga no colo e pôs-se a acariciar-lhe o casco duro. A mãe disse que comprava
outra, mas ele respondeu que não queria, queria aquela, viva! A mãe lhe prometeu um
carrinho, um velocípede, lhe prometeu uma surra, mas o pobre menino parecia estar mesmo
profundamente abalado com a morte do seu animalzinho de estimação. Afinal, com tanto
choro, o pai acordou lá dentro, e veio, estremunhado , ver de que se tratava. O menino
mostrou-lhe a tartaruga morta. A mãe disse: – “Está aí assim há meia hora, chorando que nem
maluco. Não sei mais o que faço. Já lhe prometi tudo mas ele continua berrando desse jeito”.
O pai examinou a situação e propôs: – “Olha, Henriquinho. Se a tartaruga está morta não
adianta mesmo você chorar. Deixa ela aí e vem cá com o pai”. O garoto depôs cuidadosamente
a tartaruga junto do tanque e seguiu o pai, pela mão. O pai sentou-se na poltrona, botou o
garoto no colo e disse: – “Eu sei que você sente muito a morte da tartaruguinha. Eu também
gostava muito dela. Mas nós vamos fazer pra ela um grande funeral”. (Empregou de propósito
a palavra difícil). O menininho parou imediatamente de chorar. “Que é funeral?” O pai lhe
explicou que era um enterro. “Olha, nós vamos à rua, compramos uma caixa bem bonita,
bastante balas, bombons, doces e voltamos para casa. Depois botamos a tartaruga na caixa em
cima da mesa da cozinha e rodeamos de velinhas de aniversário. Aí convidamos os meninos da
vizinhança, acendemos velinhas, cantamos o HappyBirth-Day-To-You pra tartaruguinha morta
e você assopra as velas. Depois pegamos a caixa, abrimos um buraco no fundo do quintal,
enterramos a tartaruguinha e botamos uma pedra em cima com o nome dela e o dia que ela
morreu. Isso é que é um funeral! Vamos fazer isso? O garotinho estava com outra cara.
“Vamos, papai, vamos! A tartaruguinha vai ficar contente lá no céu, não vai? Olha, eu vou
apanhar ela”. Saiu correndo. Enquanto o pai se vestia, ouviu um grito no quintal. “Papai, papai,
vem cá, ela está viva!” O pai correu pro quintal e constatou que era verdade. A tartaruga
estava andando de novo, normalmente. “Que bom, hein?” – disse – “Ela está viva! Não vamos
ter que fazer o funeral!” “Vamos sim, papai” – disse o menino ansioso, pegando uma pedra
bem grande – “Eu mato ela”. Moral: O importante não é a morte, é o que ela nos tira.
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1) De acordo com o texto, assinale a alternativa CORRETA.
I) O pai de Henrique combinou com o garotinho de comprar balas, bombons e doces para
comemorarem seu aniversário.
II) A mãe do garotinho estava desconsolada, chorando, devido a morte da tartaruga.
III) A festa de aniversário do garotinho foi organizada para amenizar a tristeza do menino.
IV) O garotinho, após descobrir que a tartaruga estava viva quis matá-la para que pudessem
dar continuidade a ideia do funeral.
a) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
b) Apenas as alternativas II e III estão corretas.
c) Apenas a alternativa IV está correta
d) Apenas a alternativa I está correta.

2) Assinale a alternativa CORRETA que corresponda a ideia expressa no texto “A morte da
tartaruga”.
a) O garotinho foi com os pais comprar os preparativos para sua festa de aniversário.
b) O pai de Henriquinho encontrou uma solução para amenizar a tristeza do filho.
c) A mãe, desejando que o pai acordasse, inventou a história da morte da tartaruga.
d) Os amigos de Henriquinho foram a sua casa para comemorar seu aniversário.

3) Assinale a alternativa CORRETA em que a palavra pode ser utilizada para substituir a que
está destacada na passagem, retirada do texto de Millôr Fernandes, sem prejuízo de sentido.
O garoto depôs cuidadosamente a tartaruga junto ao tanque e seguiu o pai pela mão.
a) Retirou.
b) Pegou.
c) Colocou.
d) Removeu.

4) Assinale a alternativa CORRETA em que a palavra é considerada ANTÔNIMA da palavra
destacada na passagem retirada do texto de Millôr Fernandes.
“O menino mostrou-lhe a tartaruga morta. A mãe disse: – “Está aí assim há meia hora,
chorando que nem maluco.”
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a) Louco;
b) Sensato;
c) Insano;
d) Desequilibrado;

5) Assinale a alternativa CORRETA em que a vírgula empregada identifica o vocativo.
a) “Cuidado, senão você acorda seu pai”.
b) “(...) o pai acordou lá dentro, e veio, estremunhado, ver de que se tratava.”
c) “Depois pegamos a caixa, abrimos um buraco no fundo do quintal, enterramos a
tartaruguinha (...).”
d) “Enquanto o pai se vestia, ouviu um grito no quintal.”

6) A mãe tentou de todas as formas cessar o choro do filho através de diversas promessas.
Assinale a alternativa CORRETA na qual corresponda às promessas feitas pela mãe de
Henriquinho.
a) Um funeral bem bonito.
b) Uma caixa para depositar a tartaruga dentro.
c) Balas e bombons;
d) Um carrinho.

7) Assinale a alternativa CORRETA em que a palavra, de acordo com a regra de acentuação, é
considerada uma proparoxítona.
a) Velocípede.
b) Difícil.
c) Lá.
d) Céu.

8) Assinale a alternativa CORRETA quanto à conjugação verbal da palavra em destaque na
frase.
a) “A mãe disse que comprava outra…”. (Futuro do Presente)
b) “A mãe a princípio ficou penalizada…”. (Pretérito Perfeito)
c) “Mas nós vamos fazer pra ela um grande funeral” (Futuro do Presente)
d) “Aí convidamos os meninos da vizinhança” (Futuro do Pretérito)
9) Assinale a alternativa em que as palavras se encontram em concordância nominal.
I) Pegou a tartaruga no colo e pôs-se a acariciar lhe o casco duro.
II) O menino mostrou-lhe a tartaruga morta.
III) Se a tartaruga está morta não adianta mesmo você chorar.
IV) Eu também gostava muito dela.
a) Apenas a alternativa I está correta.
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b) Apenas as alternativas I e III estão corretas.
c) Apenas as alternativas II e IV estão corretas.
d) Nenhuma das alternativas
10) Assinale a alternativa em que a palavra em destaque na frase é um adjetivo.
a) “A mãe disse: – “Está aí assim há meia hora, chorando que nem maluco”.
b) “Cuidado, senão você acorda seu pai”.
c) “O importante não é a morte, é o que ela nos tira.”
d) O garoto depôs cuidadosamente a tartaruga junto do tanque e seguiu o pai, pela mão.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11) O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva em consideração a necessidade
e o direito de assistência em enfermagem da população, os interesses do profissional e de
sua organização. Está centrado na pessoa, família e coletividade e pressupõe que os
trabalhadores de enfermagem estejam aliados aos usuários na luta por uma assistência sem
riscos e danos e acessível a toda população. Com base nessa afirmação NÃO é correto
afirmar em relação aos Direitos, Responsabilidade e Deveres do profissional:
a) Art. 2º - Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação
a sua prática profissional.
b) Art. 3º - Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e à defesa dos
direitos e interesses da categoria e da sociedade.
c) Art. 4º - Obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão, por meio do Conselho
Regional de Enfermagem.
d) Art. 5º - Promover e ser conivente com a injúria, calúnia e difamação de membro da equipe
de enfermagem, equipe de saúde e de trabalhadores de outras áreas, de organizações da
categoria ou instituições.
12) A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo
assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em
Unidades Básicas de Saúde.
Essas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias.
A estratégia da Saúde da Família é um projeto dinamizador do SUS, condicionada pela
evolução histórica e organização do sistema de saúde no Brasil. Portanto, cabe ao auxiliar de
enfermagem nesse programa á função de:
a) Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme
protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão, solicitar
exames complementares, prescrever medicações e encaminhar, quando necessário, usuários a
outros serviços.
b) Indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de
internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do
usuário.
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c) Realizar a atenção da saúde bucal individual e coletiva a todos os membros da família e
grupos específicos, segundo a programação e de acordo com suas competências técnicas e
legais.
d) Realizar ações de educação em saúde a população adstrita, conforme planejamento da
equipe.
13) A infecção hospitalar, muitas vezes está relacionada aos materiais hospitalares
contaminados, atuando como importante meio de disseminação. Um dos processos que
podem interromper este ciclo de contaminação são a esterilização e desinfecção de artigos
não descartáveis. Todo o processo de desinfecção é recomendado que fosse centralizada,
por motivos de custos, eficiência de operacionalização, facilidade de manutenção do padrão
de qualidade e de aumento de tempo de vida útil dos mesmos. Sendo assim, é CORRETO
afirmar:
a) Independente do processo a ser submetido, não é necessário que todo artigo seja
considerado como contaminado, podendo considerar o grau de sujidade presente.
b) Além do desperdício de produtos químicos na desinfecção e descontaminação, os quais têm
altos custos aquisitivos num sistema de saúde, existe o desgaste e corrosão precoce de artigos
e superfícies, a toxidade dos profissionais que os manuseiam, os usuários e também contribui
para a poluição ambiental.
c) A descontaminação do artigo deve ser feita através da fricção mecânica, utilização de água e
sabão com auxílio de uma esponja, máquinas de limpeza á jatos, imersão do artigo por 20
minutos em formaldeído.
d) Os tempos, temperaturas e pressão das autoclaves não precisam ser de acordo com o
fabricante, mas sim conforme o material colocado na mesma, de acordo com a sua sujidade.

14) O Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Brasil é uma referência internacional de
política pública de saúde. O país já erradicou por meio do PIN doenças de alcance mundial
como a varíola e a poliomielite. Toda a população brasileira tem acesso gratuito à todas as
vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Com base nessa afirmativa NÃO
é correto:
a) As campanhas de vacinação contra a varíola nos anos de 1980 mostrou que a vacinação em
massa tinha o poder de erradicar a doença. O último caso notificado no Brasil foi em 1981.
b) Desde que foi criado em 1973, o programa busca a inclusão social, assistindo todas as
pessoas em todo o país, sem distinção de qualquer natureza. As vacinas estão disponíveis em
todos os postos de saúde, ou com as equipes de vacinação.
c) As metas mais recentes incluem a erradicação do sarampo, eliminação total do tétano
neonatal e o controle de outras doenças como Difteria, Coqueluche e Tétano Acidental,
Hepatite B, Meningites, Febre Amarela, formas graves da Tuberculose, Rubéola, Caxumba e
Poliomielite.
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d) Em 1980 aconteceu a 1° Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, com o
objetivo de vacinar todas as crianças menores de cinco anos em um só dia. Em 1994 o Brasil
recebeu o certificado que a doença e o vírus foram eliminados do país.
15) O Brasil possui um programa de Atenção à Saúde do Recém-Nascido. Com o propósito de
atingir os Objetivos do Milênio é a sua alta taxa de mortalidade perinatal, principalmente
nas regiões mais pobres. A organização da rede integrada de assistência à mulher, à gestante
e ao recém-nascido é a premissa básica para a promoção da saúde e a redução dos agravos e
mortes precoces e evitáveis de mulheres e crianças. Em relação as Iniciativas no âmbito
nacional que apoiam a organização da rede de assistência ao recém-nascido, assinale a
alternativa INCORRETA:
a) Rede Norte-Noroeste de Saúde Perinatal.
b) Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso-Método Canguru.
c) Capacitação de Profissionais da saúde na atenção ao recém-nascido.
d) Nenhuma das alternativas.
16) Em 1994, foi promulgada a Política Nacional do Idoso, através da Lei 8.842/94,
regulamentada em 1996 pelo Decreto 1948/96. Essa política assegurou os direitos sociais da
pessoa idosa, criando condições para promover autonomia, integração e participação efetiva
na sociedade, reafirmando o direito à saúde nos diversos níveis de atendimento pelo SUS.
Diante da proposição acima assinale a alternativa CORRETA:
a) No ano de 2000, a Portaria Ministerial n° 1395/99 estabelece que a Política Nacional de
Saúde do Idoso, na qual se determina que os órgãos do Ministério da Saúde relacionados ao
tema promovam a elaboração ou adequação de planos, projetos e ações em conformidade
com as diretrizes e responsabilidades nela estabelecidas.
b) Em 2001 é proposta a organização e implantação de Redes Estaduais de Assistência à Saúde
do Idoso (Portaria GM/MS n°702/2002) tendo como base a condição de gestão e a divisão de
responsabilidades definidas pela Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS 2002).
c) A atenção domiciliar ao idoso, ofertada pela equipe de enfermagem, valoriza o efeito
favorável do ambiente familiar no processo de recuperação de pacientes e os benefícios
adicionais para o cidadão.
d) A Área Técnica da Saúde do Idoso também interface com a área de DST/AIDS do Ministério
da Saúde, desde o ano de 2008. Tendo de fato um aumento significativo de doenças
sexualmente transmissíveis em pessoas idosas.

17) No Brasil, a publicação da Lei n° 9.431 de 06 de janeiro de 1997 que dispõe da
obrigatoriedade da manutenção de programas de controle de infecções hospitalares pelos
hospitais do País, e a Portaria n° 2616 de 12 de maio de 1998 que define as diretrizes e
normas para a prevenção e o controle das injeções hospitalares, tornam evidente a
preocupação com o tema e justificam a manutenção de um Programa Nacional de Prevenção
e Controle de Infecções Hospitalares Estaduais /Municipais/Distritais e de todos os
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estabelecimentos de assistência á saúde do País. De acordo com o texto acima analise as
afirmativas abaixo:
I) A partir de 2010, a notificação dos indicadores de infecções de corrente sanguínea (IPCS)
em pacientes com uso de acesso venoso passou a ser obrigatório em todos os
estabelecimentos de saúde do País.
II) A partir de 2014, todos os serviços de saúde com qualquer quantidade de números de
leitos de UTI, passaram a ter obrigatoriedade de notificar mensalmente á ANVISA seus dados
sobre IPCS relacionados ao uso de CVC em UTI.
III) O monitoramento e a vigilância das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS)
são a resistência aos antimicrobianos que vem sendo discutida em todo o mundo e consiste
em um dos problemas mais sérios de saúde da atualidade. Estão CORRETAS as afirmativas:
a)Apenas I.
b)Apenas I e II.
c)Apenas II e III.
d)Apenas III.
18) É de responsabilidade da equipe de enfermagem a administração de medicamentos
prescrita pelo médico. É necessário o conhecimento sobre a droga, bem como vias de
administração da mesma, técnicas de preparo e o tempo de armazenamento após a diluição.
Uma falha do profissional pode causar consequências irreparáveis para a vida do paciente,
podendo ocasionar lesões graves e até a morte. Com base nas técnicas medicamentosas
NÃO está correto:
a) Na via subcutânea ou intradérmica, os medicamentos são administrados debaixo da pele, no
tecido subcutâneo. Nessa via a absorção é rápida, através dos vasos capilares.
b) A administração intramuscular é usada para suspensões e soluções oleosas, garantindo sua
absorção a longo prazo.
c) Na punção venosa, os locais mais indicados na região do dorso da mão são veia basílica, veia
cefálica e veia metacarpiana dorsal.
d) A via parenteral, os medicamentos são administrados por via injetável. Esta opção é
utilizada quando a via VO é contraindicada.
19) A atenção básica, enquanto um dos eixos estruturantes do SUS vive um momento
especial ao ser assumida como uma das prioridades do Ministério da Saúde e do governo
Federal. Entre os seus desafios atuais, destacam aqueles relativos ao acesso e acolhimento, a
afetividade e resolutividade das suas práticas, ao recrutamento, provimento e fixação dos
profissionais, a capacidade de gestão/coordenação do cuidado, e de modo mais amplo, a sua
base de sustentação e legitimidade social. (Ministério da Saúde, 2013, volume 01). Com base
no texto acima assinale a alternativa CORRETA:
a) O acolhimento é uma prática presente em todas as relações de cuidado, nos encontros reais
entre trabalhadores da saúde e usuários, nos atos de receber e escutar as pessoas, podendo
acontecer de formas variadas.
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b) O acolhimento pode facilitar a continuidade e redefinição dos projetos terapêuticos dos
usuários, sobretudo quando eles procuram a unidade básica de saúde fora das consultas ou
atividades agendadas.
c) Acolhimento pela equipe de referência do usuário equipe de acolhimento do dia,
acolhimento misto e acolhimento coletivo são as modelagens de acolhimentos utilizadas em
diferentes lugares.
d) Todas as alternativas estão corretas.
20) Em julho de 2011, o Ministério da Saúde publicou a portaria n°1600, reformulando a
Política Nacional de Atenção ás Urgências e Emergências no SUS. Este material instrutivo
trata-se de um consolidado de todas as estratégias para a implementação da RUE (Rede de
Atenção ás Urgências e Emergências) no Brasil com vistas de assegurar ao usuário o conjunto
de ações e serviços em situações de urgência e emergência com resolutividade em um
tempo oportuno (Ministério da Saúde, 2013). Assinale a alternativa CORRETA:
a) O SAMU é um componente fundamental no atendimento rápido e nos transportes de
vítimas com intoxicação exógena, de queimaduras graves, tentativas de suicídios, acidentes e
traumas, afogamento, choque elétrico, problemas cardiorrespiratórios, partos, etc. Porém não
está autorizado a realizar transferências interhospitalar em pacientes graves.
b) Os profissionais das equipes de urgências/emergências devem realizar o acolhimento com a
escuta qualificada, qualificação de risco, avaliação de necessidade de saúde e análise de
vulnerabilidade, tendo em vista a responsabilidade de assistência resolutiva á demanda
espontânea e ao primeiro atendimento de urgência e emergência.
c) As Unidades Básicas de Saúde não tem a possibilidade de se vincular, porém é responsável
em atuar nas ações coletivas de promoção e prevenção no território de sua abrangência,
atuando no cuidado individual ou familiar.
d) A ampliação do acesso, sem a necessidade do acolhimento aos casos agudos é obrigatória
em todas as unidades de atendimento.

Boa Sorte!

