
 

 

 
 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE OFICINEIRO E ENFERMEIRO 

 

EDITAL N.º 004/2017 

 

PROVA OBJETIVA: 07/05/2017 

 

ENFERMEIRO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO: 

 

1. Ao pegar o Caderno de Questões confira se o mesmo é do curso para o qual você se inscreveu; confira 

também se ele contém um total de 40 questões de múltipla escolha contendo as letras (A) (B) (C) (D), 

obedecendo a seguinte podem: de 01 a 10 - Língua Portuguesa (Peso 1,5) / 11 a 15 - Raciocínio Lógico (Peso 

1,5) / 16 a 20 - Atualidades (Peso 1,5) / 21 a 40 - Conhecimentos Específicos (Peso 2,5); caso haja algum 

problema comunique imediatamente o Fiscal de Sala. 
 

2. Esta prova terá duração de 03 (três) horas, tendo seu início às 9:00h e término às 12:00h (horário local), 

incluindo tempo para preenchimento do cartão-resposta. 
 

3. Confira se seu cartão de respostas contém o mesmo número de questões e alternativas a serem assinaladas. 
 

4. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como 

está assinado no seu documento de identificação. 
 

5. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feitas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta em 

material transparente.  
 

6. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO-RESPOSTA. 
 

7. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só 

será autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

8. O candidato deverá devolver no final da prova, o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. 
  

9. Não é permitido, durante a realização da prova, qualquer tipo de comunicação entre os candidatos e nem o 

uso de equipamentos ou aparelhos eletrônicos de qualquer espécie, sob pena de exclusão do processo. 
 

10. Implicará na eliminação do candidato aquele que desrespeitar ou tratar de modo descortês os fiscais de sala. 
 

11. O candidato poderá deixar a sala após decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME: ____________________________________________ ASSINATURA: ________________________ 



= PORTUGUÊS = 
 

Leia o texto abaixo e responda às questões de 1 a 5: 

 

Violência nas escolas: Das ruas para a sala de aula 

 

Cenas de alunos brigando entre si, agredindo 

professores ou sendo atacados por profissionais que 

deveriam ensiná-los são cada vez mais comuns nas redes 

sociais e em noticiários da TV. 

Os casos acontecem desde os anos 1990 - quando 

surgiram as primeiras discussões de especialistas sobre o 

assunto - e estão relacionados com o aumento da 

criminalidade nas grandes cidades, verificado na mesma 

época. 

Na última década, contudo, os registros tornaram-se 

mais frequentes, além de ganharem notoriedade graças à 

divulgação na internet, em sites como o YouTube e o 

Facebook. Os vídeos são disseminados, muitas vezes, 

pelos próprios jovens envolvidos nas agressões, como 

forma de conquistar status junto aos colegas. 

O crime mais marcante ocorreu em 7 de abril de 

2011, quando doze adolescentes com idades entre 12 e 

14 anos foram mortos a tiros na escola municipal Tasso 

da Silveira, localizada no bairro do Realengo, zona oeste 

do Rio de Janeiro. O atirador, Wellington Menezes de 

Oliveira, era um ex-aluno que teria sido vítima de 

Bullying. 

Segundo a pesquisa mais recente sobre o assunto, 

quatro em cada dez professores já sofreram algum tipo 

de violência em escolas do Estado de São Paulo. 

O levantamento, realizado pelo Instituto Data 

Popular e a Apeoesp (Sindicato dos Professores do 

Ensino Oficial do Estado de São Paulo), entrevistou 

1.400 docentes da rede estadual de 167 cidades. Os 

dados comprovam o que educadores já sabiam: a 

fronteira entre a escola e a violência das ruas deixou de 

existir. Vandalismo, agressões, confronto entre gangues, 

roubos, tráfico e até assassinatos passaram a fazer parte 

da rotina escolar. 

De acordo com a pesquisa, intitulada “Violência 

nas escolas: o olhar dos professores”, 72% dos 

professores já presenciaram briga de alunos, 62% foram 

xingados, 35% ameaçados e 24% roubados ou furtados. 

A situação é pior em bairros de periferia, onde 63% dos 

profissionais consideram a escola um espaço violento.   

A insegurança no trabalho, de acordo com os 

coordenadores do estudo, é comum entre os docentes. 
 

José Renato Salatiel 

 

Acerca do texto acima responda as questões de 01 a 05: 

 

1. De acordo com o texto: 

 

a) Os casos de violência nas escolas não estão 

relacionados com o aumento da criminalidade nas 

grandes cidades. 

b) A violência sempre ocorre dos alunos para os 

professores, não havendo registros de casos em que os 

professores que agridem os alunos. 

c) A divulgação das agressões na mídia digital é 

utilizada pela sociedade como uma forma de identificar 

os agressores e inibir a violência nas escolas. 

d) Cenas de violência nas escolas têm sido cada vez 

mais comuns nas redes sociais e nos noticiários de TV. 

 

2. Sobre os casos de violência nas escolas é correto 

afirmar, EXCETO: 

 

a) Surgiram a partir de 1990 em decorrência da criação 

da internet e ampliaram após a disseminação do 

Facebook e das redes sociais. 

b) Tiveram seus registros aumentados na última década; 

c) Estão relacionados com o aumento da criminalidade 

nas grandes cidades, verificado a partir de 1990. 

d) Surgiram a partir das primeiras discussões de 

especialistas sobre o assunto. 

 

3. Em qual das frases abaixo a substituição da palavra 

sublinhada acarretou alteração no sentido da frase: 

 

a) O crime mais marcante ocorreu/aconteceu em 7 de 

abril de 2011, quando doze adolescentes com idades 

entre 12 e 14 anos foram mortos a tiros na  escola 

municipal Tasso da Silveira. 

b) Segundo a pesquisa mais recente sobre o assunto, 

divulgada, quatro em cada dez professores já 

sofreram/acarretaram algum tipo de violência em escolas 

do Estado de São Paulo. 

c) Os casos acontecem desde os anos 1990 - quando 

surgiram/iniciaram as primeiras discussões de 

especialistas sobre o assunto. 

d) Os vídeos são disseminados /divulgados, muitas 

vezes, pelos próprios jovens envolvidos nas agressões, 

como forma de conquistar status junto aos colegas. 

 

4. A pesquisa divulgada no texto foi intitulada de 

“Violência nas escolas: o olhar dos professores”. Qual 

das opções abaixo melhor interpreta o título apresentado: 

 

a) A pesquisa demonstrou que a sociedade 

responsabiliza os professores pela violência nas escolas. 

b) A pesquisa retratou a violência nas escolas a partir de 

dados coletados junto ao corpo docente de escolas do 

Estado de São Paulo. 

c) A pesquisa demonstrou que a violência nas escolas é 

reflexo da forma de ensino adotada. 

d) A pesquisa retratou a percepção do corpo discente 

sobre as causas do aumento da violência nas escolas. 

 

5. A partir das informações contidas no texto podemos 

identificar como fatores correlatos ao aumento da 

violência nas escolas, EXCETO: 

 

a) A prática do Bullying. 

b) O aumento da criminalidade nas grandes cidades. 

c) A busca de status junto aos colegas. 

d) A violência doméstica. 

 

 

 



6. Qual das palavras abaixo não representa um sinônimo 

das demais: 

 

a) Recusar 

b) Rejeitar 

c) Reiterar 

d) Renunciar 

 

7. Estrutura textual que “tem por objetivo contar uma 

história real, fictícia ou mesclando dados reais e 

imaginários. Baseia-se numa evolução de 

acontecimentos, mesmo que não mantenham relação de 

linearidade com o tempo real. Sendo assim, está pautada 

em verbos de ação e conectores temporais.”: 

 

a) Dissertação 

b) Texto Histórico 

c) Narrativa 

d) Texto poético 

 

8. De acordo com as novas regras ortográficas, indique a 

palavra que apresenta acentuação incorreta: 

 

a) Idéia 

b) Papéis 

c) Herói 

d) Troféu 

 

9. Para qual das palavras abaixo as novas regras 

ortográficas mantiveram o uso do acento diferencial: 

 

a) pára/para 

b) pêlo/pelo 

c) pêra/pera 

d) pôde/pode 

 

10. Para qual das palavras abaixo está incorreto o uso do 

hífen: 

 

a) co-herdeiro 

b) sub-humano 

c) anti-ibérico 

d) contra-atacar 

 

= MATEMÁTICA = 

 

11. Uma pessoa emitiu um cheque no valor de R$ 

371,20 para pagar o condomínio do prédio onde mora. 

Sabendo que o valor do cheque corresponde a 20% de 

seu saldo bancário, qual foi o valor restante na conta 

corrente dessa pessoa, após a compensação do valor? 

 

a) R$ 1.322,50 

b) R$ 1.395,20 

c) R$ 1.484,80 

d) R$ 1.458,40 

 

12. Qual o valor de “X” na equação: 3𝑥 − 7 = 2𝑥 + 5 ? 

 

a) x = 10 

b) x = 11 

c) x = 12 

d) x = 14 

 

13. O número que, colocado no lugar de x, torna 

verdadeira a sentença x - 7 = 10 é: 

 

a) - 3  

b) 3 

c) 2 

d) 5 

 

14. Qual montante teremos em 4 meses se aplicarmos 

um capital inicial de R$5.000,00 a um juros simples de 

5% ao mês? 

 

a) R$ 3.000,00 

b) R$ 2.300,00 

c) R$ 5.500,00 

d) R$ 6.000,00  

 

15. Uma torneira não foi fechada corretamente e 

ficou pingando, da meia-noite às seis horas da manhã, 

com a frequência de uma gota a cada três segundos. 

Sabe-se que  cada gota d'água tem volume de 0,2 mL. 

Qual foi o valor mais aproximado do total de 

água desperdiçada nesse período, em litros?  

 

a) 0,2 

b) 1,2 

c) 1,4 

d) 12,9 

 

= ATUALIDADES = 

 

16. Votada recentemente pelo Senado Federal, a 

chamada PEC 55 gerou uma série de protestos por 

todo o país. Assinale a alternativa que melhor define 

essa PEC: 

 

a) Trata-se da maior investigação de corrupção e 

lavagem de dinheiro que o Brasil já conheceu, 

centralizada em recursos desviados da Petrobras. 

b) Processo instaurado com base em denúncia de crime 

de responsabilidade contra alta autoridade do poder 

executivo. 

c) Medida provisória que promove alterações na 

estrutura do Ensino Médio, última etapa da educação 

básica nacional. 

d) Proposta que altera a Constituição Federal e institui 

um novo regime fiscal no país, estabelecendo um limite 

para os gastos do governo. 

 

17. Com Trump eleito, medo toma conta da 

comunidade muçulmana nos EUA: 

 

O país elegeu o republicano, querido pela maioria dos 

movimentos extremistas. Vivem nos EUA 3,3 milhões 

de muçulmanos, 1% da população. Na comunidade, é 

forte a fobia de uma Casa Branca sob a guarda do 

empresário. (Folha, 12.11.2016. Disponível 

em: <https://goo.gl/EzXE46>. Adaptado) 

Tal fobia deve-se à proposta de campanha de Trump 

de: 



 

a) criminalizar o culto islâmico em espaços públicos, 

restringindo-o à prática doméstica. 

b) vetar a entrada de muçulmanos nos EUA, 

especialmente de países com histórico terrorista. 

c) censurar a utilização de roupas muçulmanas, tais 

como o véu utilizado por mulheres. 

d) expulsar a população muçulmana estrangeira 

residente nos EUA, cassando os seus vistos. 

 

18. Sobre as investigações da chamada "Lava-Jato", 

analise as seguintes afirmativas. 

 

I. O promotor público Sergio Moro é um dos 

principais agentes no que se refere ao andamento das 

investigações, o que fez com que ele ficasse 

conhecido nacionalmente. 

II. Até o momento, diversos políticos e representantes 

de empreiteiras foram denunciados, sendo que alguns 

já foram presos. 

III. A denominação dada à operação é proveniente de 

uma investigação semelhante ocorrida em postos de 

gasolina nos Estados Unidos nos anos 90. 

Está correto o que se afirma em:  

 

a) I e II, somente. 

b) III, somente. 

c) II, somente. 

d) todas. 

 

19. O Impeachment de Dilma Rousseff foi um dos 

acontecimentos recentes mais importantes do Brasil, 

do ponto de vista político. Referente a isto, assinale a 

alternativa CORRETA:  

 

a) Foi montada uma Comissão Especial de Impeachment 

para apurar as denúncias do processo, ouvir testemunhas 

da acusação e da defesa e debater política e 

juridicamente o caso. 

b) Como previsto no texto constitucional, Dilma 

Rousseff teve que se afastar temporariamente do cargo. 

Seu vice, Luiz Inácio Lula da Silva, assumiu 

interinamente o posto. 

c) Em discurso, o ex-presidente Fernando Collor adotou 

um tom conciliador com a oposição, gritando “Não vai 

ter golpe”.  

d) nenhuma das anteriores. 

 

20. Leia as notícias a seguir. 

 

I. A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quinta 

(17 de novembro), o ex-governador do Rio de 

Janeiro. Ele é alvo de uma operação que apura casos 

de corrupção do governo estadual. O prejuízo é 

estimado em mais de R$ 220 milhões. A operação 

desta quinta, que foi batizada de Calicute, é resultado 

da ação coordenada entre as forças-tarefa da Lava 

Jato do Rio e do Paraná. (G1, 17.11.2016. Disponível 

em: <https://goo.gl/u4uSOH>. Adaptado) 
II. O secretário de Governo de Campos dos 

Goytacazes e ex-governador do Rio de Janeiro foram 

presos por agentes da Polícia Federal. Ele é um dos 

investigados na Operação Chequinho, que apura o 

uso do programa social Cheque Cidadão para compra 

de votos na cidade em 2016. O ex-governador foi 

preso preventivamente, o que significa que não há 

prazo para libertação. (G1, 16.11.2016. Disponível em: 

<https://goo.gl/RdKJZS> Adaptado). 

 

As notícias I e II tratam, respectivamente, de: 

 

a) Sérgio Cabral e Anthony Garotinho. 

b) Luiz Fernando Pezão e Eduardo Paes. 

c) Marcelo Freixo e Marcelo Crivella. 

d) Benedita da Silva e Rosinha Garotinho. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21. Sobre a Lei n°8.080, de 19 de setembro de 1990, 

assinale a alternativa correta. 

 

a) dispõe sobre condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 

dos serviços correspondente da outras providências. 

b) a iniciativa privada não pode participar do sistema 

único de saúde em caráter complementar. 

c) na hipótese de participação complementar, as 

entidades filantrópicas sem fins lucrativos não tem 

preferência na participação do SUS. 

d) a saúde e direito fundamental do ser humano e não 

dever do estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício. 

 

22. Dispõe sobre a participação da comunidade na 

gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde e dá outras providências. 

 

a) Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 

b) Pacto pela Vida 2006 

c) Lei n°8.080, de 19 de setembro de 1990 

d) Lei n° 304/86. 

 

23. Sobre Conferências de Saúde e Conselho de Saúde, 

assinale a alternativa correta. 

 

a) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde 

terão sua organização e normas de funcionamento 

definidas em regimento próprio que não precisa ser 

aprovado pelo respectivo conselho. 

b) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro 

anos com a representação dos vários segmentos sociais, 

para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes 

para a formulação da política de saúde nos níveis 

correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, 

extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 

Saúde. 



c) O Conselho municipal de Saúde não tem caráter 

deliberativo. 

d) Conselho de Saúde, com composição não paritária de 

acordo com o Decreto n° 99.438, de 7 de agosto de 

1990. 

 

24. Assinale a opção incorreta quanto a Política 

Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão do 

SUS - PNH/Humaniza SUS. 

 

a) Lançada em 2003. 

b) lançada em 2004 e 2005. 

c) A Política Nacional de Humanização (PNH) busca 

pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos 

serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de 

gerir e cuidar. 

d) A PNH busca transformar as relações de trabalho a 

partir da ampliação do grau de contato e da comunicação 

entre as pessoas e grupos, tirando-os do isolamento e das 

relações de poder hierarquizadas.  

 

25. Princípio do Humaniza SUS. 

 

a) dissociabilidade entre a atenção e gestão  

b) Negligência 

c) desigualdade  

d) indissociabilidade entre a atenção e gestão, 

 

26. Sobre a Lei n.º 7.498, DE 25 DE JUNHO DE 1986 é 

correto afirmar que:  

 

a) Dispõe sobre a regulamentação do exercício da 

enfermagem, e dá outras providências. 

b) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 

do Sistema Único de Saúde (SUS). 

c) Não é livre o exercício da enfermagem em todo o 

território nacional, observadas as disposições desta lei. 

d) transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde e dá outras providências. 

 

27. O Enfermeiro exerce todas as atividades de 

enfermagem, cabendo-lhe privativamente: 

 

I - realização de curativos; 

II - organização e direção dos serviços de enfermagem e 

de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas 

prestadoras desses serviços; 

III - consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre 

matéria de enfermagem; 

IV - execução do parto sem distocia. 

 

a) Todas estão corretas. 

b) A II, III e IV estão corretas. 

c) Apenas a I está correta. 

d) Apenas a II e III estão corretas. 

 

28. O Auxiliar de Enfermagem exerce atividades de 

nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços 

auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem como a 

participação em nível de execução simples, em 

processos de tratamento, cabendo-lhe especialmente: 

 

a) prescrição da assistência de enfermagem. 

b) não executa ações de tratamento simples. 

c) acompanhamento da evolução e do trabalho de parto. 

d) observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas. 

 

29. Trata de planejamento familiar, LEI Nº 9.263, DE 12 

DE JANEIRO DE 1996 observa que: 

 

a) O planejamento familiar não é direito de todo 

cidadão, observado o disposto nesta Lei. 

b) O planejamento familiar não se orienta por ações 

preventivas e educativas. 

c) Entende-se planejamento familiar como o conjunto de 

ações de regulação da fecundidade que garanta direitos 

iguais de constituição, limitação ou aumento da prole 

pela mulher, pelo homem ou pelo casal. 

d) O planejamento familiar não é parte integrante do 

conjunto de ações de atenção à mulher, ao homem ou ao 

casal, dentro de uma visão de atendimento global e 

integral à saúde. 

 

30. Com relação à hepatite C, a poliomielite e o tétano 

podemos afirmar que:  

 

a) podem ser evitadas por meio de vacinação.  

b) não existe vacina para Hepatite C. 

c) a imunização para Hepatite C acontece por meio de 3 

doses. 

d) A vacinação contra o Tétano acontece em dose única. 

 

31. O osso humano que apresenta o maior comprimento 

chama-se: 

 

a) fêmur 

b) tíbia 

c) fíbula 

d) tíbula 

 

32. Anamnese significa: 

 

a) História da doença de todo a família do paciente  

b) História do prognóstico do paciente  

c) Historia atual paciente 

d) Conjunto de informações sobre os antecedentes, a 

história e os detalhes da doença. 

 



33. O componente do sangue responsável pelo 

mecanismo de defesa do organismo: 

 

a) Eritrócito 

b) Plasma 

c) leucócito  

d) Hemoglobina  

 

34. A traqueia faz parte do aparelho:  

 

a) Circulatório 

b) Digestiva 

c) Locomotor 

d) Respiratório 

 

35. O decúbito do paciente acamado deverá ser mudado 

de duas em duas horas com o objetivo de prevenir: 

 

a) Trombose 

b) Escaras 

c) Artroses 

d) Artrites 

 

36. O enfermeiro que realiza um procedimento sem 

conhecimento técnico-científico necessário, poderá gerar 

prejuízo decorrentes de:  

 

a) dolo  

b) culpa  

c) imperícia 

d) negligência  

 

37. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 

define como responsabilidades do profissional de 

enfermagem algumas situações: Dentre elas, há uma que 

NÃO está prevista. Identifique-a. 

 

a) Trabalhar em equipes interdisciplinares e 

multiprofissionais de forma a contribuir para a melhoria 

da saúde individual e coletiva dos indivíduos.  

b) Responsabilizar-se por falta cometida em suas 

atividades profissionais, somente quando praticadas 

individualmente. 

c) Manter-se atualizado, ampliando seus conhecimentos 

técnicos, científicos e culturais, em benefício da 

clientela, coletividade e do desenvolvimento da 

profissão.  

d) Avaliar criteriosamente sua competência técnica e 

legal, e somente aceitar cargos ou atribuições, quando 

capaz de desempenho seguro para si e para a clientela.  

 

38. Os principais sinais e sintomas da Colecistite:  

 

a) vômito, náuseas e dor abdominal no nível de 

quadrante superior esquerdo. 

b) vômito, náuseas, icterícia e desconforto hipogástrio. 

c) dor abdominal em quadrante superior direito, náuseas, 

urina escura e perda do apetite. 

d) rigidez no quadrante superior direito acompanhado de 

dor, petéquias e vômitos. 

 

39. Em pacientes traqueostomizados, a prescrição de 

enfermagem deve conter a umidificação das vias aéreas 

superiores a fim de prevenir:  

 

a) formação de tampão mucoso 

b) acúmulo de ar e desidratação 

c) taquipnéia  

d) infecção pulmonar  

 

40. Um paciente idoso, com diagnóstico de insuficiência 

cardíaca está em uso de soro glicosado, devendo a 

dosagem de 1200 mL correr em 20 horas. O gotejamento 

deve ser mantido, rigorosamente, em:  

 

a) 25 gotas/minuto 

b) 24 gotas/minuto  

c) 60 mcgotas/minuto 

d) 30 mcgotas/minuto  

 

 

 

 

 

 


