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INSTRUÇÕES 

 
Este Caderno de Questões contém 30 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 juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo. 

 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento 
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e 
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam 
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
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 após transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
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 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e 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. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 16 de dezembro 
de 2019, no site www.alternativeconcursos.com.br.  
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-
mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 17 e 18 de dezembro de 2019. 
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Língua Portuguesa 
  
Para responder as questões 01 a 06 leia o texto 
abaixo:  
 

UNI, DUNI, TÊ 
 

Nunca me dei bem com os números. 
Primeiro, apanhei nas aulas de matemática durante 
toda a vida escolar. Agora, sofro para decorar 
telefones, senhas, datas e, principalmente, 
apartamentos. Batata: chego diante de um prédio, 
sei que é ali o endereço em que devo ir, mas não 
decoro o bendito número do apartamento. 

Quando há porteiros, o problema pode ser 
sanado com uma pequena dose de 
constrangimento. Digo o nome do morador, 
confesso que esqueci o apartamento dele, recebo 
um pouco de boa vontade e consigo ser anunciado. 
Pior é quando fico diante daquele painel de botões, 
todos com os mesmos números: 101, 102, 103 etc. 
Na base da sorte, lembro o andar. Também parto 
para deduções: é nos fundos e, por convenção, os 
primeiros números contemplam os apartamentos de 
frente. Logo, é 505, 506, 507 ou 508. Uni, duni, tê… 

A violência urbana entra como fator 
complicador. Quando escolho o apartamento na 
base do palpite, e erro, quem está ao interfone fica 
muito desconfiado. Menos quando é uma idosa, 
que abre a porta sem medo. Mas aí corro outro 
risco: estou dentro do prédio, mas ainda não sei 
qual é o apartamento. Em edifícios antigos tudo é 
mais fácil – as portas já estão repletas de 
diferenças. Ou tem uma samambaia, ou um vaso 
com espada de Espada de São Jorge, ou o modelo 
da grade é diferente, ou tem aquele capacho 
peculiar… Pior são os edifícios novos e seu padrão 
rígido de design, tão mais harmônico quanto 
impessoal. Aí é torcer para que o amigo seja judeu 
e tenha à direita de sua porta o *Mezuzá. 

Minha redenção chegou em forma de 
tecnologia: telefone celular. Em sua agenda, posso 
colocar nome, números e endereço. Ou basta ligar 
para o morador e avisar que estou ali na rua, já 
defronte ao prédio. O celular ainda conta com uma 
vantagem adicional, que é a de não precisar mais 
decorar o número do sujeito. Digito o nome e ele já 
sabe (agora mesmo que desaprendi os telefones 
dos amigos). Se eu perder o aparelho ou o chip, 
estou frito. 

Em tudo sou diferente dos profissionais de 
portaria. Para eles, decorar os números é questão 
de qualidade. Os apartamentos passam a ser uma 
espécie de sobrenome dos moradores. Se o 
jardineiro perguntar quem entrou agora mesmo, o 
porteiro responderá que foi o seu João do 403. 
Quem? O esposo da dona Maria Rita do 403. Ah, o 
pai do Julinho do 403! Nem Cunha, nem Santos, 
nem da Silva. A família (incluindo o cachorro) passa 
a ser os do 403. E não apenas para consumo 
interno: se um prestador de serviços perguntar 
quem é o síndico, dirão o nome do seu Ivo do 607. 

Saudade do tempo em que a maioria das 
pessoas com quem eu me relacionava habitava 
casas localizadas em bairros. Bastava ir uma única 
vez e já estaria decorado. E, se fosse o caso de 
referir, dizia: o Roberto, da casa verde, de esquina. 
Ou aquela do telhado alto, com janelas brancas, 
muro marrom. Nada de números, apenas imagens. 
Muito mais humano! Afinal, quando estou diante do 
porteiro especulando um apartamento e o morador 
está em dúvida de quem seja eu, ele não informa o 
RG. Sempre escuto: é um rapaz magrinho, 
branquinho, assim meio calvo… 
*pequeno rolo com uma inscrição religiosa, 
colocado em um estojo e fixado no batente direito 
das casas de famílias judaicas. 
 

Disponível em: www.rubem.wordpress.com  
Acesso: 21/11/2019. 

 
01) Sobre a crônica: 
 
1. Com base em uma experiência particular o 

escritor inicia o relato da crônica. 
2. A expressão “...apanhei nas aulas de 

matemática...” significa que o autor tinha 
extrema ditosidade em participar dessa 
disciplina. 

3. “Uni, duni, tê…” Os vocábulos empregados 
confirmam a postura invidiosa do 
personagem diante das escolhas que 
envolvem números. 

 
a) Somente 2 está correta. 
b) Somente 1 está correta. 
c) Somente 2 e 3 estão corretas. 
d) Somente 3 está correta. 
e) Somente 1 e 3 estão corretas. 
 
02) Marque a alternativa que apresenta uma 
informação incorreta: 
 
a) “Uni, duni, tê; batata e bendito” palavras 

retiradas do texto, são expressões populares. 
b) O cronista utiliza uma expressão exagerada 

quando se refere ao celular. 
c) “Se eu perder o aparelho ou o chip, estou frito.” 

Ao utilizar a expressão sublinhada o cronista 
quis dizer que estava enrascado. 

d) Quem está no interforne, quando o personagem 
liga a base do palpite, fica acautelado. 

e) O cronista enaltece o fato das pessoas residirem 
em apartamentos e não em casas.  

 
03) Pode-se inferir que o autor ao final da 
crônica: 
 
a) conjetura sobre as intenções do porteiro. 
b) exara seu telefone celular. 
c) lamenta a impessoalidade nas relações 

humanas. 
d) reconhece sua relação intrínseca e amical com 

os números. 
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e) admite que sua falta de concentração com os 
números o impede de ter boas relações. 

 
04) “Afinal, quando estou diante do porteiro...” 
O termo sublinhado é classificado como: 
 
a) conjunção 
b) verbo 
c) sujeito 
d) adjetivo 
e) advérbio 
 
05) “...e tenha à direita de sua porta o *Mezuzá.” 
O emprego da crase está correto em todas as 
assertivas abaixo, exceto em: 
 
a) Retornou para casa à pé. 
b) As roupas eram idênticas às de sua amiga. 
c) Estava à toa quando o animal apareceu no 

quintal. 
d) À medida que a escuridão aumentava, 

ficávamos mais em silêncio. 
e) Fui à terra onde minha avó cresceu. 
 
06) “Ou aquela do telhado alto, com janelas 
brancas, muro marrom.” Com frequência as 
palavras muro e murro são erroneamente 
empregadas devido à semelhança. Marque a 
alternativa que contém uma palavra homônima 
empregada fora de seu contexto: 
 
a) Minha mãe cozeu uma comida deliciosa. 
b) A árvore foi cerrada, pois estava muito alta. 
c) O conserto da bicicleta custou caro. 
d) Vou acender o fogo. 
e) O assento do carro está rasgado. 
 
07) Dadas as sentenças: 
 
1. Sua aparência de monge passava 

tranquilidade para os idosos. 
2. O lixo se espalhou por toda região da ilha. 
3. A energia do vento pode ser usada para gerar 

eletricidade. 
4. O anel de fogo foi tirado do dedo do rei. 
  
Substituindo as locuções adjetivas em destaque 
pelos adjetos correspondentes, temos, 
respctivamente: 
 
a) mongelical – insular – eólica - áurea 
b) monacal – insular – eólica - ígneo 
c) monacal – estival – ígneo - áurea 
d) mongelical – estival – ígneo - áurea 
e) mongelical – insular – eólica - ígneo 
 
08) Identifique a alternativa que contém a forma 
plural correta dos seguintes substantivos 
compostos: reco-reco; mula-sem-cabeça; 
abaixo-assinado 
 
 

a) recos-recos; mulas-sem-cabeça; abaixo-
assinados 

b) reco-recos; mulas-sem-cabeças; abaixos-
assinados 

c) reco-recos; mulas-sem-cabeça; abaixo-
assinados 

d) recos-recos; mula-sem-cabeças; abaixos-
assinados 

e) recos-recos; mulas-sem-cabeças; abaixos-
assinado 

 
09) A alternativa onde todas as palavras estão 
acentuadas corretamente é: 
 
a) república – melância - récorde 
b) rubríca – almôndega - heróico 
c) misógino – véu - anéis 
d) orfão – assembléia - colégio 
e) feiúra – importantíssimo - vários 
 
10) Complete as sentenças: 
 
1. Não temos outra alternativa ...................... 

demiti-lo. 
2. Os acontecimentos relatados aconteceram 

............ dez anos. 
3. ........................ de três meses deixei o 

apartamento. 
4. Ela ............ os pães todas as manhãs. 
 
Respeitando a ordem em que as sentenças 
aparecem, temos: 
 
a) se não – há – há cerca de - trás 
b) se não – a – a cerca de - traz 
c) senão – a – acerca de - trás 
d) se não – há – há cerca de - traz 
e) senão – há – há cerca de - trás 
 

Matemática 
 
11) Um certo cubo possui sua diagonal valendo 
�√���, então qual é o volume desse cubo em 
cm3? 
 
a) 90 
b) 75 
c) 175 
d) 125 
e) 100 
 
12) Qual o valor de � = �√	
� + � − 		��: 
 
a) 5 
b) 16 
c) 20 
d) 60 
e) 33 
 
13) A soma das raízes da equação �� − �� +
	� = �, é igual a: 



4 

 

a) 3 
b) -5 
c) 17 
d) -4 
e) 2 
 
14) Um certo círculo possui diâmetro valendo 
8cm, qual é o perímetro desse círculo em cm? 
(adote � = �) 
 
a) 72 
b) 96 
c) 18 
d) 24 
e) 32 
 
15) Qual o valor de 30% de 30% em 
porcentagem? 
 
a) 9 
b) 18 
c) 27 
d) 3 
e) 14 
 

Conhecimentos Gerais 
 
16) O Cristo Redentor é um dos maiores 
símbolos do Brasil e maior ponto turístico da 
cidade do Rio de Janeiro, recebendo cerca de 
dois milhões de visitantes ao ano. Este 
magnífico monumento foi construído em: 
 
a) 1931 
b) 1988 
c) 1924 
d) 1933 
e) 1948 
 
17) Acerca dos Planetas do Sistema Solar, qual 
é o menor planeta do sistema solar e também o 
mais próximo do Sol: 
 
a) Mercúrio 
b) Terra 
c) Saturno 
d) Urano 
e) Netuno 
 
18) São animais anfíbios: 
 
a) Jacarés e tartarugas.  
b) Abelhas, borboletas e morcegos. 
c) Pinguins e avestruzes. 
d) Sapos, rãs e pererecas. 
e) Aranhas e morcegos. 
 
19) São cidades Italianas, exceto: 
 
a) Nápoles 
b) Turim 
c) Córdoba 

d) Catânia 
e) Veneza 
 
20) A política do café com leite foi um grande 
acordo nacional, político e econômico que 
regulou a lógica de poder durante quase toda 
a Primeira República, também conhecida como 
República Velha. Participaram desse acordo os 
Estados de: 
 

I. São Paulo  
II. Mato Grosso do Sul 

III. Minas Gerais 
IV. Paraná  
 
a) Apenas I e II estão corretos. 
b) Apenas II e III estão corretos. 
c) Apenas I e III estão corretos. 
d) Apenas I e IV estão corretos. 
e) Todos estão corretos. 
 

Conteúdos Específicos 
 
21) Os rins tem inúmeras funções no 
organismo, exceto: 
 
a) Regulação do balanço de água e eletrólitos 
b) Regulação do balanço ácidobásico 
c) Regulação da pressão arterial no organismo 
d) Eliminação da glicose no organismo 
e) Excreção de produtos indesejáveis do 

metabolismo 
 

22) Assinale a alternativa que contem o 
hormônio que não faz parte do sistema 
hormonal feminino. 
 
a) Hormônio liberador de gonadotropinas 
b) Hormônio folículo-estimulante 
c) Estrogênio  
d) Progesterona 
e) Testosterona 
 
23) “É uma zoonose causada por uma bactéria. 
O quadro clínico desta doença é caracterizado 
por febre contínua, intermitente ou irregular de 
duração variável, astenia, suores noturnos, 
dores musculares e articulares, com capacidade 
de mimetizar várias doenças.” A qual doença 
esta se referindo o texto acima? 
 
a) Brucelose 
b) Botulismo 
c) Esquistossomose 
d) Leishmaniose tegumentar 
e) Febre amarela 

 
24) Quais vacinas devem ser aplicadas em uma 
criança com 12 meses segundo o calendário 
brasileiro de imunização? 
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a) Tetraviral, meningo C e Pneumo 10. 
b) Tríplice viral, febre amarela e Pentavalente. 
c) Tríplice bacteriana, meningo C e Pneumo 10. 
d) Tríplice viral, meningo C e Pneumo 10. 
e) Febre amarela, tetraviral e meningo C. 

 
25) Assinale a alternativa incorreta com relação 
aos primeiros socorros em caso de acidente 
com serpentes peçonhentas. 
 
a) Lavar o local da picada com água e sabão 
b) Erguer o membro afetado 
c) Se em membros realizar torniquete 
d) Retirar acessórios que possam apertar o 

membro afetado 
e) Procurar imediatamente um serviço de saúde 

 
26) Segundo a resolução 543/2017 do Cofen que 
trata sobre o dimensionamento de profissionais 
de enfermagem tem a necessidade de quantas 
horas de enfermagem por paciente em cuidado 
intensivo, num período de 24 horas? 
 
a) 18 horas por paciente 
b) 10 horas por paciente 
c) 12 horas por paciente 
d) 20 horas por paciente 
e) 8 horas por paciente 

 
27) Qual a ação do medicamento cetoprofeno? 
 
a) antiepilético 
b) anti-inflamatório  
c) anti-hipertensivo 
d) antidiabético 
e) antialérgico 

 
28) São orientações ao paciente para evitar 
ulcera no pé diabético, exceto: 
 
a) Realizar o autoexame do pé 
b) Retirar cutículas 
c) Higiene 
d) Hidratação diária 
e) Uso de sapatos adequados que se adaptem bem 

ao pé e não causem pressão 
 

29) Assinale a conduta inadequada frente uma 
crise epilética: 
 
a) Avaliar sinais vitais 
b) Oxigenação 
c) Acesso venoso 
d) Adequação de vias aéreas 
e) Estabilizar a língua do paciente para não engolir 

 
30) Sistema de informação utilizado para 
informação de testes rápidos realizados na 
atenção básica. 
 
 
 

a) Sialie 
b) Sisab 
c) Sisloglab 
d) Esus ab 
e) Sisvan 
 
 
 


