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INSTRUÇÕES 

 

Este Caderno de Questões contém 10 (dez) questões, constituídas com cinco opções (A, B, 

C, D, E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no 

Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 

Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de 

Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de 

preenchimento abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

Após o preenchimento do Cartão Resposta com as respostas do Caderno de Questões, o 

candidato deverá assinar o mesmo. 

 

Durante a realização das provas é vedado:  

a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou 

equipamentos eletrônicos;  

b) a comunicação entre os candidatos;  

c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;  

d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em 

embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;  

e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 30 (trinta) minutos do seu 

início.  

f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, qualquer equipamento 

elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma. 

A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais 

de sala auxiliar na interpretação. 

A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, 

somente será permitida depois de transcorrido 30 minutos do início da mesma. 

ENFERMEIRO 



Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de 

Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens 

especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 

O tempo de duração total da prova é de uma hora e trinta minutos (1:30) horas, incluído o 

tempo para preenchimento do Cartão Resposta. 

O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página do 

caderno de questões para conferir com o gabarito oficial. 

Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala para, 

juntamente com os fiscais de sala assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o lacre 

dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo 

Seletivo, do presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, 

implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOA SORTE. 
  



Português 

 

Poema para responder as questões  01 e 03: 

Ficção Científica 

 

José Paulo Paes 

 

Depois de uma viagem 

Pelo espaço sideral, 

O astronauta chegou 

Ao seu destino final: 

 

Um planeta diferente 

Cujo em-cima ficava em-baixo 

E o atrás ficava na frente. 

 

Um planeta tão estranho 

Que a sujeira era limpa 

E a água tomava banho 

 

Um planeta mesmo louco 

Onde o muito era nada 

E o tudo muito pouco 

 

Um planeta dos mais raros 

O seu ouro era de graça, 

O lixo custava caro. 

 

O astronauta não gostou 

E foi-se embora. Quando 

pensou estar muito longe 

Viu-se outra vez chegando 

 

Num planeta onde, aliás, 

o em-baixo ficava em-cima 

E a frente ficava por trás... 

 

Disponível em: www.amigosdaleituratiangua.blogspot.com Acesso: 23/05/2019. 

 

01. Sobre o poema é incorreto afirmar: 

a) Pode-se inferir que esse planeta é diferente dos padrões do planeta Terra. 

b) As características desse planeta são concomitantes ao nosso. 

c) O poema caracteriza um planeta. 

d) O planeta do poema é incomum. 

e) O que acontece nesses planetas são situações inabituais. 

 

2. Assinale a alternativa que apresenta uma informação correta com relação ao 

fragmento retirado do poema “o em-baixo ficava em-cima...”:  

a) a grafia correta dos termos sublinhados é em baixo e emcima.  



b) a grafia correta dos termos sublinhados é em baixo e encima. 

c) a grafia correta dos termos sublinhados é embaixo e em cima. 

d) a grafia correta dos termos sublinhados é embaixo e emcima. 

e) ambas estão corretas de acordo com a norma culta padrão. 

 

03. As palavras abaixo, retiradas do poema, são classificadas como monossílabas, 

exceto uma: 

a) trás 

b) vez 

c) mais 

d) era 

e) não 

 

4. Uma das assertivas abaixo emprega incorretamente o verbo HAVER. Marque-a: 

a) Marina chegou há pouco da Europa. 

b) Há dois anos terminei a faculdade. 

c) No jardim há flores de várias cores. 

d) Há apenas um copo na geladeira. 

e) A casa de meu avô fica há três quadras da escola. 

 

5.  Complete as sentenças: 

1-Todas foram .......... no concurso. 

2-O time jogou........... 

3-Quando mamãe anda de barco, passa ............ 

4-Ele era considerado um ........elemento. 

 

Respeitando a ordem em que as frases aparecem, temos: 

a)mal – mal – mal – mau 

b) mau- mal – mau – mau 

c) mal – mau – mau – mal 

d)mau – mau – mal – mal 

e) mal – mal – mau - mau 

 
 

 

, 

Matemática 

 

6.  Gustavo tem um terreno que apresenta um comprimento de 28m e uma largura de 

20m. Gustavo quer plantar metade do terreno com grama. Quantos metros quadrados 

Gustavo vai plantar: 

(a)144. 

(b)280. 

(c)96. 

(d)560. 

(e)632. 

 



7. Marta recebeu encomendas de 6 clientes para fazer salgados para festas de 

aniversário. Cada cliente quer a mesma quantidade de salgados que são: 20 coxinhas, 35 

pasteis e 28 enroladinhos. Quantos salgados ao todo marta terá que fazer? 

(a)498. 

(b)100. 

(c)488. 

(d)508. 

(e)324. 

 

8. Leonardo começa a trabalhar na  as 6:30 horas e para as 10:45 horas pela parte da 

manhã, já na parte da tarde começa a trabalhar as 13:00 horas e para as 15:33. Se 

Leonardo trabalha de segunda a sexta quantas horas neste período ele trabalha? 

(a)40. 

(b)44. 

(c)41. 

(d)52. 

(e)50. 

 

9.  As informações nutricionais contidas na embalagem de um certo tipo de doce indica 

que o produto contem 2320kcal. Caso alguém consumisse um quarto desta embalagem 

quantas kcal seriam consumidas? 

a)740 kcal. 

b)580 kcal. 

c)490 kcal. 

d)510 kcal. 

e) 440kcal. 

 

 

10 Leonardo tem um terreno quadrado. Ele apresenta um perímetro de 64m. Com essa 

informação o terreno de Leonardo apresenta quantos metros de largura: 

(a)16. 

(b)24. 

(c)32. 

(d)48. 

(e)64. 

 

 

 


