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Cargo: Enfermeiro
Português
Brasil
Não me convidaram pra essa festa pobre
Que os homens armaram pra me convencer
A pagar sem ver toda essa droga
Que já vem malhada antes de eu nascer
Não me ofereceram nenhum cigarro
Fiquei na porta estacionando os carros
Não me elegeram chefe de nada
O meu cartão de crédito é uma navalha
Brasil, mostra a tua cara
Quero ver quem paga pra gente ficar assim
Brasil, qual é teu negócio
O nome do teu sócio
Confia em mim
Não me convidaram pra essa festa pobre
Que os homens armaram pra me convencer
Apagar sem ver toda essa droga
Que já vem malhada antes de eu nascer
Não me elegeram a garota do fantástico
Não me subornaram, será que é meu fim
Ver tv a cores na taba de um índio
Programada pra só dizer sim
Brasil mostra tua cara
Quero ver quem paga pra agente ficar assim
Brasil qual e teu negócio
O nome do teu sócio confie em mim.
Grande pátria desimportante
Em nenhum instante eu vou te trair
Brasil mostra a tua cara quero ver quem paga
Pra gente ficar assim.
Brasil, qual é teu negócio
O nome do teu sócio
Confia em mim
Brasil mostra a tua cara quero ver quem paga
Pra gente ficar assim.
Brasil, qual é teu negócio
O nome do teu sócio
Confia em mim
O meu Brasil!
Compositores: Agenor De Miranda Araújo Neto / George Alberto H. Israel / Nilo Romero

01- Assinale a alternativa incorreta:
a) Esta música, Brasil, pertence a uma década passada, entretanto os problemas
mencionados são inegavelmente atuais.
b) Os autores expressaram, nesta música, a insatisfação e indignação de um povo
que apesar de sofrido, ainda acredita no futuro da nação
c) Fica expresso o pouco compromisso do povo brasileiro com a nação.
d) O poeta empresta sua voz para se expressar como um eu-lírico pertencente
classe de excluídos sociais
2-O meu cartão de crédito é uma navalha pode ser interpretado:
I-O uso de cartão de credito poderá levar ao endividamento financeiro devido a carga
tributária cobrada.
II-O eu lírico rouba para sobreviver.
III- O eu lírico não sabe usar o cartão de crédito.
Está correto:
a) Apenas I
b) Apenas II
c) Apenas I e II
d) I, II e III
3-Subjetivamente, mandar o Brasil mostrar a sua cara significa que
a) O pais deverá mostrar transparência.
b) Povo brasileiro deve ser mais patriota.
c) Povo brasileiro não deve lutar pelos seus direitos.
d) Brasil não tem mais conserto; tudo está perdido.
4-Marque em qual das alternativas a partícula “se” foi usada incorretamente.
a) Ele machucou-se.
b) Contaram-se histórias estranhas.
c) O doente acabou de sentar-se.
d) Ela não se cansa de queixar.
5-Assinale a alternativa incorreta
a) Feliz são os professores cujos os alunos são dedicados.
b) O juiz solicitou a presença de ambos os cônjuges.
c) Meu amigo não conhece a cidade de Canas.
d) Capitu é personagem de uma obra de Machado de Assis.
6- Na frase: O jovem quebrou o braço da cadeira, qual a figura de linguagem está
presente
a) Metonímia
b) Catacrese.
c) Sinestesia
d) Prosopopéia

7- Leia e observe os advérbios destacados.
O político falou pouco.
O político é bastante instável.
O político desempenhou muito bem seu papel.
As palavras pouco, bastante e muito são advérbios que indicam circunstância de:
a) Tempo
b) Negação
c) Modo
d) Intensidade
8-Assinale a alternativa correta:
Fazem dois anos que o concurso perdeu a validade.
a)
b)
Haviam muitos enfermeiros na sala.
Podiam haver muitos alunos na sala
c)
d)
Faz muito tempo que chorei.
09- Na frase: Choveu papel pecado, o sujeito é:
a)
Simples
b)
Indeterminado
Oculto
c)
d)
Oração sem sujeito
10- Aponte a classificação correta referente ao termo em destaque:
Minha bela Marília, tudo passa,
A sorte deste mundo é mal segura
Se vem depois dos males a ventura
Vem depois dos prazeres a desgraça”
Tomás Antônio Gonzaga.
a) Vocativo
b) Sujeito
c) Aposto
d) Adjunto adnominal
Conhecimentos Gerais:
11 – As primeiras propriedades territoriais de Canas ficavam em uma área a 8 km de
distância dos centros urbanos. Essas propriedades receberam o nome de Caninhas
devido à:
a) Uma garapa muito apreciada pelos habitantes da época.
b) Um tipo de cana mais fina do que usualmente era plantada na colônia.
c) Uma cachaça artesanal que levava o nome de Caninhas.
d) Devia-se ao território ser pequeno com número reduzido de habitantes.
12– Em 1960 pela primeira vez o ainda bairro Canas elegeu seu primeiro
representante para a Câmara Municipal de Lorena. Foi ele:
a) Arthur Domingues.
b) Domingos Albarello.
c) Waldemar Mariotto.
d) Valderez G. Lucena.

13 - Em 22 de março de 1992 foi realizado o “Plebiscito Popular”, que optou pela
emancipação de Canas. Assim o Governador Fleury Filho assinou a lei 8550 que
emancipou Canas, que se tornou cidade. Isso se deu em:
a) 30 de dezembro de 1993.
b) 14 de junho de 1992.
c) 27 de maio de 1996.
d) 20 de agosto de 1995.
14- Segundo o artigo 53 da Lei Orgânica de Canas, é competência privativa do
Prefeito Municipal a iniciativa das Leis que versam sobre:
I-Regime Jurídico dos Servidores.
II-Criação de cargos, empregos e funções na Administração Direta do Município e
Autárquica do Município bem como fixação ou aumento de sua remuneração.
III- Orçamento Anual, Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual.
IV- Preservação, Conservação, Recuperação do Meio Ambiente.
Sã corretas:
a) I e II
b) II e III
c) I, II e III
d) I, II, III e IV
15-Sobre o sistema carcerário do Estado de São Paulo, assinale a alternativa
incorreta:
a) O número de presos do sistema carcerário de São Paulo mais que
quadruplicou nos últimos 25 anos
b) No mês de maio de 2019 atingiu, a maior população de sua história, 235.775
pessoas, segundo dados do governo paulista.
c) O Estado de São Paulo não cogita a concessão, a iniciativa privada para
gerenciar os presídios, segundo Dória.
d) Atualmente, o número de pessoas em cadeias e distritos policiais foi
praticamente zerado, limitando-se a presos em trânsito e a casos relacionados
a pensão alimentícia.
16-A cura instantânea da cegueira de um homem de cerca de 50 anos foi o milagre
ratificado pelo Vaticano para a canonização da religiosa baiana. Ela teve o seu
segundo milagre reconhecido pelo Vaticano e deverá ser canonizada pelo papa
Francisco como a primeira mulher brasileira declarada santa, o texto refere-se a :
a) Irmã Madre Tereza
b) Madre Paulínia.
c) Irmã Dulce
d) Madre Terezinha
17-A Justiça do Trabalho mandou a Caixa Econômica Federal cumprir a Lei de Cotas.
Com a decisão, o banco público precisaria contratar 2.500 pessoas com deficiência para
se adequar à legislação.
A Lei de Cotas ilustra o acima exposto. Ela estabelece que empresas com cem
empregados ou mais contratem pessoas com deficiência e/ou reabilitadas pelo INSS.
Assinale a alternativa correta:
a) Numa proporção de 10 % dos admitidos
b) Numa proporção de 20 % em função do número de concursados.
c) Numa proporção de 2% a 5% em função do número de trabalhadores.
d) Numa proporção de 10% em função do número de funcionários ativos.

18-O relator da reforma da Previdência na comissão especial da Câmara, deputado
Samuel Moreira (PSDB-SP), afirmou nesta segunda-feira ( 05/2019) que não vê
sacrifício no fato de contribuintes que antes se aposentavam apenas pelo tempo de
contribuição terem de respeitar uma idade mínima para obter o benefício integral. As
idade mínimas propostas na reforma da previdência, para homens e mulheres, são:
a) 65 anos para ambos os sexos
b) Homens 70 anos e mulheres 65 anos
c) Homens 65 anos e mulheres 62 anos
d) Homens 60 anos e mulheres 55 anos
19- Bruna Natalia Barbosa passou a usar medicação controlada para conter o
estresse e ansiedade. Desde fevereiro, não consegue dormir sem os remédios. Ela é
uma das 6.054 pessoas que vivem nas áreas demarcadas, pelo plano de salvamento
da Vale, na cidade mineira onde fica a mina de Gongo Soco. O texto trata se da
cidade:
a) Barão de Cocais (MG),
b) Brumadinho(MG)
c) Rio Preto (MG)
d) Mariana (MG)
20- O atual Presidente do Supremo Tribunal Federal é:
a) Ministro Ricardo Lewandowski
b) Ministro Dias Tofolli
c) Ministro Luiz Fux
d) Ministro Carmen Lúcia
Conhecimentos Específicos:
21- Sobre a Papaína no uso de curativos, é INCORRETO afirmar que:
a) É uma enzima proteolítica retirada do látex do vegetal mamão papaia
(CaricaPapaya).
b) Provoca dissociação das moléculas de proteínas, resultando em desbridamento
químico.
c) Tem ação bactericida e bacteriostática, estimula a força tênsil da cicatriz e acelera
a cicatrização.
d) É indicada para tratamento de úlceras fechadas e não infectadas.
22- A Profilaxia Pós-Exposição (PEP) de risco à infecção pelo HIV está indicada:
a) Se o teste rápido para HIV da pessoa exposta for não-reagente.
b) Somente se o status sorológico da pessoa fonte for conhecido.
c) Se a pessoa for exposta à vômitos e fezes de paciente portador de HIV.
d) Nos casos em que o atendimento ocorrer após 72 horas da exposição.
23-São doenças transmitidas por gotículas:
a) broncopneumonia, infecção do trato urinário, doença pulmonar obstrutiva crônica.
b) caxumba, coqueluche, meningococcemia.
c) tuberculose pulmonar, erisipela bolhosa, faringite.
d) varicela, gastroenterite, diverticulite.

24-Para administração de um supositório via retal, o paciente deve ser colocado:
a) em posição prona.
b) em Trendelenburg reverso.
c) em posição de Sims (decúbito lateral esquerdo).
d) em posição Fowler (sentada).
25-Sobre a vacina da Influenza, julgue as seguintes afirmativas:
I. A vacina produzida para 2019 teve mudança em duas das três cepas que compõem
a vacina, e protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no
último ano no Hemisfério Sul, de acordo com determinação da OMS.
II. A vacina contra gripe não é segura e não reduz as complicações que podem
produzir casos graves da doença.
III. Como o organismo leva, em média, de duas a três semanas para criar os
anticorpos que geram proteção contra a gripe após a vacinação, o ideal é realizar a
imunização antes do início do inverno, que começa em junho. O período de maior
circulação da gripe vai do final de maio até agosto.
IV. A vacina contra gripe não está na rotina do Calendário Nacional de Saúde. Tratase de uma vacina de campanha, ou seja, ocorre somente em um período específico.
São corretas:
a) afirmativas I e III.
b) afirmativas III e IV.
c) afirmativas I, III e IV.
d) todas afirmativas.
26- Bromazepam, clonazepam, diazepam e midazolam representam os principais
fármacos ansiolíticos e hipnóticos. Eles apresentam como antagonista:
a) o flumazenil.
b) a codeína.
c) a dobutamina.
d) a furosemida.
27- Durante a manobra de ressuscitação cardiopulmonar de um paciente adulto a
frequência das compressões e a profundidade das compressões devem ser,
respectivamente:
a) pelo menos 80/min; pelo menos 3 cm.
b) pelo menos 100/min; pelo menos 5cm.
c) pelo menos 110/min; pelo menos 6 cm.
d) pelo menos 120/min; pelo menos 8 cm.

28- Sobre puericultura, assinale a alternativa INCORRETA:
a) O aleitamento natural, no decorrer dos anos, tem representado tema fundamental
para a garantia da saúde da criança.
b) A coleta do teste da orelhinha é importante porque com ele é possível detectar
doenças metabólicas, hereditárias e infecciosas que não se manifestam clinicamente
no nascimento.
c) Ainda na maternidade é feita a orientação vacinal com administração de vacina
BCG e hepatite B.
d) A atenção no acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento por meio de
índices e curvas de acompanhamento desde o nascimento permite identificar
possíveis problemas e prevenir situações de maior risco.
29-De acordo com a Lei 8080/90, estão incluídas ainda no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações:
a) de vigilância sanitária e de vigilância epidemiológica.
b) de vigilância sanitária; de vigilância epidemiológica e de saúde do trabalhador.
c) de vigilância sanitária; de vigilância epidemiológica; de saúde do trabalhador; e de
colaboração na proteção do consumidor de serviços de saúde privados.
d) de vigilância sanitária; de vigilância epidemiológica; de saúde do trabalhador; e de
assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
30-São responsabilidades e deveres do profissional de enfermagem, de acordo com
seu Código de ética, EXCETO:
a) Disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em casos de emergência,
epidemia e catástrofe, sem pleitear vantagens pessoais.
b) Encaminhar a pessoa, família e coletividade aos serviços de defesa do cidadão,
nos termos da lei.
c) Respeitar, no exercício da profissão, as normas relativas à preservação do meio
ambiente e denunciar aos órgãos competentes as formas de poluição e deterioração
que comprometam a saúde e a vida.
d) Divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos de forma que os envolvidos
possam ser identificados.

