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OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO 
DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO. 

• O candidato receberá do fiscal:
Um Caderno de Questões contendo  50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
• Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão 
corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno 
completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
• A totalidade da Prova terá a duração de 4h (quatro horas) incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da Prova 
Objetiva.
• Iniciadas as Provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridas  2h (duas horas)  de prova, devendo, ao 
sair,  entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente,  a Folha de Respostas da Prova Objetiva, que será o único documento válido para 
correção.
• O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões, faltando 60 (sessenta) minutos para o término do horário 
estabelecido para o fim da prova, desde que permaneça em sala até este momento.
• Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
• Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal 
volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no 
sanitário e, depois da utilização deste, ser submetido a revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o 
candidato está portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
• O candidato, ao terminar a  prova, deverá retirar-se  imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas 
dependências deste
•

, bem como não poderá utilizar os sanitários.
 Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição 

em  Ata de Encerramento das Provas e  suas respectivas assinaturas.
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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Nome do Candidato Número de Inscrição

CONCURSOS PÚBLICOS

Espaço reservado para anotação das respostas    -   O candidato poderá destacar e levar para conferência.

 

Nome:__________________________________________________________ Inscrição:_______________________

 CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA
   

 101 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONCURSOS PÚBLICOS

O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site da Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br) a partir do dia 05 de maio de 2014.

• Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
• A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais 
destinados às respostas.
• Use caneta transparente de tinta azul ou preta.
• Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas.
• Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham 
mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
• O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:

• Todas as questões deverão ser respondidas.

CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
 Leia o texto abaixo para responder às questões 1 e 2. 
 

O Penteado 
 

Capitu deu-me as costas, voltando-se para o espelhinho. 

Peguei-lhe dos cabelos, colhi-os todos e entrei a alisá-los com o 

pente, desde a testa até as últimas pontas, que lhe desciam à 

cintura. Em pé não dava jeito: não esquecestes que ela era um 

nadinha mais alta que eu, mas ainda que fosse da mesma 

altura. Pedi-lhe que se sentasse. 

– Senta aqui, é melhor. 

Sentou-se. “Vamos ver o grande cabeleireiro”, disse-me 

rindo. Continuei a alisar os cabelos, com muito cuidado, e  

dividi-os em duas porções iguais, para compor as duas tranças. 

Não as fiz logo, nem assim depressa, como podem supor os 

cabeleireiros de ofício, mas devagar, devagarinho, saboreando 

pelo tato aqueles fios grossos, que eram parte dela. 

O trabalho era atrapalhado, às vezes por descaso, outras 

de propósito para desfazer o feito e refazê-lo. Os dedos 

roçavam na nuca da pequena ou nas espáduas vestidas de 

chita, e a sensação era um deleite. Mas, enfim, os cabelos iam 

acabando, por mais que eu os quisesse intermináveis. Não pedi 

ao céu que eles fossem tão longos como os da Aurora, porque 

não conhecia ainda essa divindade que os velhos poetas me 

apresentaram depois; mas, desejei penteá-los por todos os 

séculos dos séculos, tecer duas tranças que pudessem envolver 

o infinito por um número inominável de vezes. 

Se isto vos parece enfático, desgraçado leitor, é que 

nunca penteastes uma pequena, nunca pusestes as mãos 

adolescentes na jovem cabeça de uma ninfa… Uma ninfa! Todo 

eu estou mitológico. Ainda há pouco, falando dos seus olhos de 

ressaca, cheguei a escrever Tétis, risquei Tétis, risquemos 

ninfa; digamos somente uma criatura amada, palavra que 

envolve todas as potências cristãs e pagãs.  

Enfim, acabei as duas tranças. Onde estava a fita para 

atar-lhes as pontas? Em cima da mesa, um triste pedaço de fita 

enxovalhada. Juntei as pontas das tranças, uni-as por um laço, 

retoquei a obra alargando aqui, achatando ali, até que exclamei: 

– Pronto! 

– Estará bom? 

– Veja no espelho. 

Em vez de ir ao espelho, que pensais que fez Capitu? Não 

vos esqueçais que estava sentada, de costas para mim. Capitu 

derreou a cabeça, a tal ponto que me foi preciso acudir com as 

mãos e ampará-la; o espaldar da cadeira era baixo. Inclinei-me 

depois sobre ela, rosto a rosto, mas trocados, os olhos de uma 

na linha na boca do outro. Pedi-lhe que levantasse a cabeça, 

podia ficar tonta, machucar o pescoço. Cheguei a dizer-lhe que 

estava feia; mas nem esta razão a moveu. 

– Levanta, Capitu! 

Não quis, não levantou a cabeça, e ficamos assim a olhar 

um para o outro, até que ela abrochou os lábios, eu desci os 

meus, e… 

Grande foi a sensação do beijo; Capitu ergueu-se, rápida, 

eu recuei até à parede com uma espécie de vertigem, sem fala, 

os olhos escuros. Quando eles me clarearam, vi que Capitu 

tinha os seus no chão. Não me atrevi a dizer nada; ainda que 

quisesse, faltava-me língua. Preso, atordoado, não achava 

gesto nem ímpeto que me descolasse da parede e me atirasse 

a ela com mil palavras cálidas e mimosas… Não mofes dos 

meus quinze anos, leitor precoce. Com dezessete Des Grieux 

não pensava ainda na diferença dos sexos. 
Machado de Assis. DOM CASMURRO. Capítulo 33, Editora Martim 

Claret, São Paulo, 2004. 
 
 
1. Sobre o texto, analise as assertivas abaixo. 
 

I. A expressão “...devagar, devagarinho...”, no terceiro 
parágrafo, enfatiza a vontade de Bentinho (o 
narrador-personagem) de prolongar o seu momento 
com Capitu. 

II. No trecho: “Quando eles me clarearam, vi que 
Capitu tinha os seus no chão.”, do 13º parágrafo, as 
palavras em destaque referem-se aos cabelos dos 
adolescentes. 

III. No trecho: “Preso, atordoado, não achava gesto nem 
ímpeto que me descolasse da parede e me atirasse 
a ela com mil palavras cálidas e mimosas...”, do 13º 
parágrafo, um antônimo para a palavra destacada 
seria “tolas”. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) II, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
 

2. Leia a oração abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 
que apresenta um sinônimo para a palavra destacada. 

 
 “Os dedos roçavam na nuca da pequena ou nas espáduas 

vestidas de chita, e a sensação era um deleite.” 
 

(A) Desgosto. 
(B) Dissabor. 
(C) Desarranjo. 
(D) Alquebramento. 
(E) Regozijo. 
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3. Quanto à ortografia e de acordo com a norma-padrão da 
Língua Portuguesa e o contexto, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) O xale de lã o aqueceu nos dias de frio. 
(B) Não poderia suavisar a situação, já que tudo estava 

acabado. 
(C) Fora encontrado na sargeta, sem documentos.  
(D) A moça foi tachada de vugar e fácil. 
(E) Fizemos uma grande pexinxa durante nosso passeio 

pela Europa. 
 

 
4. Com relação ao emprego das conjunções e de acordo 

com a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a 
alternativa cuja(s) conjunção(ões) destacada(s) 
estabeleça(m) relação de adversidade. 

 
(A) Não adiei e nem remarquei meu compromisso. 
(B) O rico e o pobre estão nos extremos da 

desigualdade social. 
(C) As pessoas ora reclamam do frio ora do calor. 
(D) Conseguiram vencer não por sorte, senão por 

competência. 
(E) Quando há excesso de cuidado ou falta de zelo, a 

criança é prejudicada. 
 

 
5. Com relação à pontuação e de acordo com a norma-

padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa 
correta quanto ao trecho adaptado do texto 
Arrependimento, de Luis Fernando Verissimo, publicado 
em abril de 2014, no jornal O Estado de S. Paulo.  

 
(A) Se o Deus da Bíblia, camuflou seu apoio a Caim, 

não há nada ambíguo na sua escolha de Noé e 
família para sobreviverem ao Dilúvio que viria para 
acabar com a vida de todos, salvo os poupados 
sobre a face da Terra. 

(B) Se o Deus da Bíblia camuflou seu apoio a Caim, não 
há nada ambíguo na sua escolha de Noé e família 
para sobreviverem ao Dilúvio, que viria para acabar 
com a vida de todos, salvo os poupados, sobre a 
face da Terra. 

(C) Se o Deus da Bíblia camuflou seu apoio a Caim não 
há nada ambíguo na sua escolha de Noé, e família 
para sobreviverem ao Dilúvio, que viria para acabar 
com a vida de todos salvo os poupados, sobre a 
face da Terra. 

(D) Se, o Deus da Bíblia camuflou seu apoio a Caim, 
não há nada ambíguo na sua escolha de Noé, e 
família para sobreviverem ao Dilúvio: que viria para 
acabar com a vida de todos, salvo os poupados, 
sobre a face da Terra. 

(E) Se o Deus da Bíblia camuflou seu apoio a Caim não 
há nada ambíguo na sua escolha de Noé e família 
para sobreviverem ao Dilúvio que viria para acabar 
com a vida de todos; salvo os poupados, sobre a 
face da Terra. 

 
 
 
 

6. Assinale a alternativa que apresenta a mesma figura de 
sintaxe presente na oração abaixo. 

 
 Quando ele me diz aquelas coisas, volto para trás e 

esqueço de tudo. 
 

(A) Tão feliz estava que mal podia se conter. 
(B) Caminhavam tranquilas, as amigas de sua mãe. 
(C) Queriam garantir o monopólio exclusivo de sua 

empresa. 
(D) A gente precisa mostrar que somos mais 

competentes do que parecemos ser. 
(E) Esses homens de hoje, não se pode acreditar em 

suas mentiras. 
 

 
7. Leia a oração abaixo, que se apresenta em discurso 

direto, e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta 
a sua transformação correta para o discurso indireto. 

 
– Não faça nada – disse ao colega. 

 
(A) Disse ao colega que não fizesse nada. 
(B) Dizia ao colega que não faria nada. 
(C) Disse ao colega que não fará nada. 
(D) Diz ao colega que não faça nada. 
(E) Diria ao colega que não fizesse nada. 

 
 

8. Com relação à colocação pronominal e de acordo com a 
norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) Nada perturba-me mais. 
(B) Tornarei-me uma nova pessoa. 
(C) Me convidarão para a festa em breve. 
(D) Quanto me cobrará pelo serviço prestado? 
(E) Eles não importaram-se com a notícia trágica. 

 
 

9. Assinale a alternativa que apresenta uma oração 
subordinada adjetiva restritiva. 

 
(A) Nós, que não somos seus parentes, estamos muito 

tristes com a notícia. 
(B) Os empresários que estavam presentes na reunião 

não saíram felizes. 
(C) Por mais que pensasse, não conseguia chegar a 

qualquer conclusão. 
(D) Expressava-se tão bem, que convencia a todos. 
(E) Pulava alto como um canguru. 
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10. Quanto à regência nominal e de acordo com a norma-
padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa 
incorreta. 

 
(A) O bibliotecário era entendido em assuntos jurídicos. 
(B) Houve denúncias contra personalidades públicas de 

grande visibilidade. 
(C) Estava abrasada de tristeza e se isolou em seu 

quarto. 
(D) Os rapazes ficaram perplexos ante a indiferença do 

diretor. 
(E) Tenho preferência mais em sair com meus amigos 

do que ficar em casa. 
 

 
MATEMÁTICA 

 
 
11. Carlos precisa trocar o piso da cozinha, da sala e da 

sacada de seu apartamento. Sabe-se que todos esses 
cômodos são retangulares e que as dimensões são: 

 
• cozinha: 2,80m x 3,00m 
• sala: 5,80m x 3,50m 
• sacada: 1,80m x 3,50m 

 
 Ele fez uma pesquisa e escolheu o mesmo tipo de piso 

para colocar nesses ambientes em uma única loja, pois o 
preço do metro quadrado dele estava em promoção, 
saindo por R$26,00. O pedreiro que Carlos contratou 
disse que ele deveria comprar 10% a mais da área total 
para usar nos rodapés. De acordo com essas 
informações, é correto afirmar que Carlos gastará 

 
(A) R$2.002,00. 
(B) R$1.505,00. 
(C) R$1.300,00. 
(D) R$1.001,00. 
(E) R$990,00. 

 
 

12. Em um fim de semana de sol, foi realizada uma pesquisa 
para saber quais os tipos de sorvetes que os 
frequentadores de um parque compraram. No total, foram 
1500 pessoas entrevistadas. Entre elas, 130 não 
compraram sorvete, 980 pessoas compraram sorvete de 
palito, 670 compraram sorvete de massa e 280 
compraram os dois tipos de sorvete. Com base nesses 
dados, assinale a alternativa que apresenta o número de 
pessoas que comprou apenas um dos tipos de sorvete. 

 
(A) 1.370. 
(B) 1.310. 
(C) 1.280. 
(D) 1.090. 
(E) 1.020.  

 
 
 
 
 

13. A tabela abaixo mostra o número de dias D em que uma 
quantidade fixa de pães é consumida pelo número n de 
pessoas. 

 

 
 
 Supondo que cada pessoa consuma a mesma quantidade 

de pães, assinale a alternativa que apresenta a sentença 
algébrica que expressa, de forma correta, a relação entre 
D e n. 

 
(A) nD 721−= . 

(B) Dn 7= . 

(C) 4=
n
D . 

(D) .7=
n
D  

(E) Dn 4= . 
 

 
14. Marcos usou 

5
2  da quantia que tinha na poupança para 

comprar alguns móveis para sua casa e 
4
1  da mesma 

quantia para comprar alguns eletrodomésticos. Ainda 
ficaram R$7.000,00. Com esses dados, é correto afirmar 
que a quantia que Marcos tinha na poupança antes 
dessas retiradas era de 

 
(A) R$25.000,00. 
(B) R$20.000,00. 
(C) R$18.000,00. 
(D) R$16.000,00. 
(E) R$15.000,00. 

 
 

15. Natália pensou em um número natural diferente de zero, 
elevou esse número ao quadrado e subtraiu o dobro do 
mesmo número. Priscila pensou no mesmo número, 
calculou o triplo desse número e somou 6. Elas obtiveram 
o mesmo resultado. Analisando esses dados, assinale a 
alternativa que apresenta o número que elas pensaram. 

 
(A) 2.  
(B) 3. 
(C) 4. 
(D) 5. 
(E) 6. 
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16. Helena é garçonete em uma lanchonete e percebeu que 
o valor cobrado pelo lanche dos clientes é formado pelo 
valor total das despesas com lanches e bebidas mais 
10% do valor total dessas despesas. Se um casal pagou 
um total de R$77,00 no caixa da lanchonete, é correto 
afirmar que o gasto com alimentação e bebida foi de 

 
(A) R$75,00. 
(B) R$72,75. 
(C) R$70,00. 
(D) R$62,25. 
(E) R$60,00. 

 
 

17. Em uma escola, foi realizada uma pesquisa e constatou-
se que apenas 20% dos pais compareceram à primeira 
reunião bimestral. Os gestores realizaram uma segunda 
reunião para os pais que não compareceram à primeira e 
a presença foi de 50% dos que ainda não tinham 
comparecido, totalizando 480 pais. Considerando esses 
dados, assinale a alternativa que apresenta a quantidade 
de pais que não compareceram às reuniões. 

 
(A) 320. 
(B) 350. 
(C) 400. 
(D) 450. 
(E) 600. 

 
 

18. Um carro consome um litro de combustível para percorrer 
12,5km. Para fazer uma viagem de 375km, esse carro foi 
abastecido, completamente, totalizando 42 litros de 
combustível. Quando a viagem chegou ao fim, ainda 
restavam no tanque 

 

(A) 
5
1  do total de litros do tanque. 

(B) 
5
2  do total de litros do tanque. 

(C) 
7
2  do total de litros do tanque. 

(D) 
7
1  do total de litros do tanque. 

(E) 
6
1  do total de litros do tanque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Uma pessoa possui 7 blocos de gesso idênticos e precisa 
saber o peso de cada um desses blocos. Para isso, possui 
uma balança de dois pratos e três cubos de metal de 100g 
cada um. Ela fez várias tentativas e, quando colocou 6 
blocos de gesso e um cubo de metal em um dos pratos e 
o restante do que possui no outro prato, notou que a 
balança ficou em equilíbrio. Com base nessas 
informações, é correto afirmar que cada bloco de gesso 
pesa 

 
(A) 20g. 
(B) 24g. 
(C) 27g. 
(D) 32g. 
(E) 36g.  

 
 

20. Um retângulo A possui os lados medindo 3,5cm e 2cm, 
enquanto um retângulo B possui os lados medindo 4,5cm 
e 2,5cm. A razão entre o perímetro do retângulo A e o do 
retângulo B, e a razão entre a área do retângulo A e a do 
retângulo B são, respectivamente: 

 

(A) 
11
7;

7
5 . 

(B) 
7
5;

11
7 . 

(C) 
11
7;

10
5 . 

(D) 
47
25;

14
11 . 

(E) 
45
28;

14
11 . 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
21. Segundo a Lei nº 5.905/1973, que dispõe sobre a criação 

dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, são 
competências dos Conselhos Regionais de Enfermagem, 
exceto: 

 
(A) manter o registro dos profissionais com exercício na 

respectiva jurisdição. 
(B) expedir a carteira profissional indispensável ao 

exercício da profissão, a qual terá fé pública em todo 
o território nacional e servirá de documento de 
identidade. 

(C) instituir o modelo das carteiras profissionais de 
identidade e as insígnias da profissão. 

(D) deliberar sobre inscrição no Conselho e seu 
cancelamento. 

(E) conhecer e decidir os assuntos atinentes à ética 
profissional impondo as penalidades cabíveis. 
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22. Sobre o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, marque V para verdadeiro ou F para falso e, 
em seguida, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

 
(   ) É direito do profissional de enfermagem recusar-se a 

executar atividades que não sejam de sua 
competência técnica, científica, ética e legal ou que 
não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, 
família e coletividade. 

(   ) É direito do profissional de enfermagem negar 
assistência de enfermagem em situação que se 
caracterize como urgência ou emergência caso haja 
suspensão das atividades profissionais decorrentes 
de movimentos reivindicatórios da categoria. 

(   ) 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. 

(   ) É dever do profissional de enfermagem manter 
segredo sobre fato sigiloso de que tenha 
conhecimento em razão de sua atividade 
profissional, exceto se intimado como testemunha 
pela autoridade legislativa. 

 
(A) V/ V/ V/ F 
(B) V/ F/ V/ V 
(C) V/ F/ F/ F 
(D) F/ V/ F/ V 
(E) V/ F/ V/ F 

 
 

23. A amamentação é um processo que envolve interação 
profunda entre mãe e filho, com repercussões no estado 
nutricional da criança, em sua habilidade de se defender 
de infecções, em sua fisiologia e no seu desenvolvimento 
cognitivo e emocional, além de ter implicações na saúde 
física e psíquica da mãe. É importante que o profissional 
de enfermagem saiba orientar a mãe sobre as técnicas 
corretas para o aleitamento materno. Assinale a 
alternativa que apresenta um sinal de técnica inadequada 
de amamentação. 

 
(A) O bebê apresenta bochechas encovadas a cada 

sucção. 
(B) O queixo do bebê toca a mama da mãe. 
(C) O lábio inferior do bebê está virado para fora. 
(D) O bebê abocanha a aréola e parte do mamilo da 

mãe durante a amamentação. 
(E) A cabeça e o tronco do bebê estão alinhados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Entende-se por parto natural aquele realizado sem 
intervenções ou procedimentos desnecessários durante 
todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto, e 
com o atendimento centrado na mulher. Também pode ser 
chamado de “parto humanizado”, devido a todo o respeito 
e ternura com que são tratados a mulher e o bebê neste 
período. Sobre o parto natural, é incorreto afirmar que  

 
(A) para alívio da dor durante o trabalho de parto e 

parto, pode-se realizar massagens, banhos de 
chuveiro e, na banheira de hidromassagem, 
utilização de música e outras técnicas de 
relaxamento. 

(B) a alimentação da parturiente deve ser suspensa 
durante o trabalho de parto, para evitar a ocorrência 
de náusea e vômitos, mas deve-se fornecer água de 
forma livre, visando manter a hidratação. 

(C) as caminhadas durante o trabalho de parto são 
estimuladas, proporcionando maior conforto e 
liberdade à parturiente. 

(D) durante o trabalho de parto e no parto, é permitida a 
escolha da melhor posição de parto pela própria 
mulher. 

(E) a presença de um acompanhante durante o trabalho 
de parto e parto, além de benéfico para a 
parturiente, é garantida por lei.  

 
 

25. Assinale a alternativa que apresenta o nome da doença 
que pode ocorrer na gravidez, no parto e no puerpério 
imediato, caracterizada pela presença de convulsões 
tônico-clônicas generalizadas ou coma em mulher com 
qualquer quadro hipertensivo, não causadas por epilepsia 
ou qualquer outra doença convulsiva.  

 
(A) Hipertensão Crônica. 
(B) Síndrome HELLP. 
(C) Pré-eclâmpsia. 
(D) Eclâmpsia. 
(E) Placenta prévia. 

 
 

26. Saliência de tamanho variado constituída por coleção de 
líquido purulento. Essa descrição refere-se à seguinte 
alteração de pele:  

 
(A) pápula. 
(B) vesícula. 
(C) mácula. 
(D) úlcera. 
(E) pústula.  
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27. As doenças sexualmente transmissíveis são um problema 
de saúde pública que merecem atenção dos profissionais 
de enfermagem, pois são importantes fatores de risco 
para a infecção de HIV. Diante desse assunto, 
correlacione as colunas abaixo e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

Doença Agente 
etiológico/Características 

1. Gonorreia. A. Treponema pallidum/ 
Apresenta-se de 3 tipos: 
primária, secundária ou 
terciária. 

2. Sífilis. B. HPV/ Apresenta verrugas de 
tamanhos variados, isoladas 
ou múltiplas, indolores, com 
ou sem prurido, que se 
disseminam rapidamente em 
áreas úmidas. 

3. Vaginose 
bacteriana. 

C. Neisseria gonorrohoeae/ 
Causa abundante secreção 
amarelo-esverdeada, 
espessa, disúria e prurido, 
mas pode ser assintomática 
em até 70% dos casos. 

4. Condiloma 
acuminado. 

D. Gardnerella vaginallis (mais 
comum)/ Causa corrimento 
vaginal fluido, fétido, 
acinzentado, mais acentuado 
após relações sexuais. 

 

(A) 1-B/ 2-A/ 3-C/ 4-D 
(B) 1-C/ 2-A/ 3-D/ 4-B 
(C) 1-C/ 2-D/ 3-B/ 4-A 
(D) 1-A/ 2-D/ 3-C/ 4-B 
(E) 1-D/ 2-B/ 3-A/ 4-C 

 
 

28. A diarreia, caracterizada pela perda de água e eletrólitos, 
demanda uma preocupação especial com a hidratação e 
reposição de sais no organismo infantil, evitando-se, 
assim, a desidratação. Sobre os cuidados básicos para a 
hidratação da criança, marque V para verdadeiro ou F 
para falso e, em seguida, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta.  

 

(   ) A mãe deverá ser orientada que, após a introdução 
da solução de reidratação oral (SRO), é esperado 
um aumento da frequência das evacuações. 

(   ) Para o preparo da solução de reidratação oral 
(SRO), deve-se seguir as instruções constantes na 
embalagem, acrescentando a quantidade indicada 
de água ou soro fisiológico ao conteúdo do pacote. 

(   ) A hidratação venosa é indicada apenas nos casos 
de desidratação grave. 

(   ) Para o preparo do soro caseiro, deve-se acrescentar 
uma colher de chá rasa de açúcar e duas colheres 
de sopa rasas de sal a um copo de 200ml de água 
limpa. 

 

(A) V/ F/ V/ V 
(B) V/ V/ V/ V 
(C) F/ V/ F/ F 
(D) F/ F/ F/ V 
(E) V/ F/ V/ F 

29. Com relação aos cuidados para minimizar os sinais e 
sintomas indesejáveis durante o tratamento do paciente 
com câncer, analise as assertivas abaixo.  

 
I. O fracionamento da dieta e a ingestão de alimentos 

leves e em temperatura ambiente diminuem a 
ocorrência de náusea e vômito. 

II. Estimular a realização de exercícios leves uma hora 
antes das refeições, quando possível, auxiliar a abrir 
o apetite e evitar a caquexia. 

III. Para aumentar o conforto, deve-se realizar a troca 
dos curativos extensos próximo do horário de 
refeição. 

IV. O consumo de sucos de frutas naturais durante as 
refeições auxilia a minimizar a constipação intestinal. 

V. Evitar o uso de fio dental e escova de dente de 
cerdas duras previne as complicações da mucosite. 

VI. Manter o decúbito elevado a 45° previne a 
ocorrência de dispneia. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, II, III, V e VI, apenas. 
(B) II, III, IV e V, apenas. 
(C) II, V e VI, apenas. 
(D) I, II, V e VI, apenas. 
(E) III, V e VI, apenas. 

 
 

30. Assinale a alternativa que não apresenta um fator 
responsável pela anemia em crianças. 

 
(A) Baixo peso ao nascer. 
(B) Infestações parasitárias, principalmente 

ancilostomíase. 
(C) Consumo excessivo de carne ou vitamina C. 
(D) Hemorragia perinatal. 
(E) Aleitamento materno exclusivo além dos seis meses, 

sem suplementação de ferro. 
 

 
31. O processo de envelhecimento tem como característica 

principal a diminuição progressiva da reserva funcional do 
organismo, e o profissional de saúde deve conhecer as 
alterações fisiológicas do envelhecimento para evitar 
equívocos na detecção de sinais e sintomas de doenças 
nos idosos. São alterações fisiológicas relacionadas ao 
envelhecimento, exceto:  

 
(A) diminuição da capacidade inspiratória. 
(B) aumento da circunferência craniana. 
(C) aceleração da excreção de metabólitos pelos rins. 
(D) diminuição da massa celular hepática funcionante. 
(E) diminuição da capacidade olfativa. 

 
 
 
 
 
 



 

Conjunto Hospitalar de Sorocaba – 101 – Técnico de Enfermagem   8 
 
 

32. A hipertensão é uma doença de grande impacto na 
sociedade atual, necessitando de atenção por parte dos 
profissionais de enfermagem. São exemplos de cuidados 
para a aferição correta da pressão arterial, exceto:  

 
(A) a largura da bolsa de borracha do manguito deve 

corresponder a 60% da circunferência do braço e 
seu comprimento deve envolver pelo menos 40% do 
braço. 

(B) 30 minutos antes da aferição da pressão arterial, 
deve-se evitar atividade física, alimentação, fumo, 
ingestão de bebida alcoólica ou café. 

(C) durante a aferição, o paciente deve estar com a 
bexiga vazia e não deve conversar. 

(D) se o paciente estiver na posição sentada, deve 
permanecer com o tronco apoiado e relaxado no 
encosto da cadeira, pernas relaxadas e 
descruzadas, o braço onde será aferida a PA deve 
estar apoiado em suporte, ao nível do coração, livre 
de roupas, palma da mão voltada para cima e 
cotovelo ligeiramente fletido.  

(E) o manguito deve ser posicionado acima da fossa 
anticubital, por volta de 2 a 3cm, centralizando a 
bolsa de borracha sobre a artéria braquial. 

 
 

33. Sobre os distúrbios menstruais mais comuns, correlacione 
as colunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 
que apresenta a sequência correta. 

 
Distúrbio Características 

1. Hipermenorragia. A. Ausência ou cessação do 
fluxo menstrual. 

2. Metrorragia. B. Menstruação dolorosa. 
3. Amenorreia. C. Sangramento menstrual 

excessivo, tanto em 
relação à duração quanto 
ao fluxo menstrual. 

4. Dismenorreia. D. Sangramento entre os 
períodos menstruais. 

 
(A) 1-C/ 2-D/ 3-A/ 4-B 
(B) 1-B/ 2-A/ 3-D/ 4-C 
(C) 1-D/ 2-C/ 3-A/ 4-B 
(D) 1-A/ 2-D/ 3-B/ 4-C 
(E) 1-C/ 2-A/ 3-D/ 4-B 

 
 

34. Assinale a alternativa que não apresenta um sinal de 
sintoma de hipoglicemia.  

 
(A) Fome. 
(B) Hálito cetônico. 
(C) Palidez. 
(D) Palpitações. 
(E) Cefaleia. 

 
 
 
 
 
 
 

35. Sobre a insulinoterapia, analise as assertivas abaixo.  
 

I. As insulinas apresentam boa estabilidade, mas são 
sensíveis à luz e às variações extremas de 
temperatura, devendo ser conservadas entre 2 a 
30°C. 

II. Antes da aplicação da insulina, recomenda-se que o 
frasco seja agitado vigorosamente para diluir 
possíveis grumos. 

III. O frasco em uso pode ser mantido à temperatura 
ambiente, entre 15 e 30°C, por aproximadamente 60 
dias, para diminuir a irritação no local de aplicação 
que pode ocorrer quando a insulina gelada é 
administrada. 

IV. Os frascos de insulina de reserva devem ser 
conservados na porta da geladeira, entre 2 e 8°C. 
Durante viagens, a insulina não pode ser 
transportada em recipientes contendo gelo. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, II e IV, apenas. 
(B) IV, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, apenas. 
(E) I e IV, apenas. 

 
 

36. Uma mãe trouxe seu filho que acaba de fazer 7 meses de 
idade para completar seu calendário vacinal. A técnica de 
enfermagem da sala de vacina verificou que a criança 
recebeu todas as doses de vacina preconizadas até os 6 
meses. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta 
quais vacinas serão aplicadas no momento.  

 
(A) Terceira dose de penta. 
(B) Segunda dose de meningo C e terceira dose de 

pneumo 10. 
(C) Primeira dose de SCR e terceira dose de meningo 

C. 
(D) Terceira dose de pneumo 10. 
(E) Segundas doses de VIP e rotavírus e terceira dose 

de penta. 
 

 
37. Assinale a alternativa correta sobre a vacina contra o 

HPV. 
 

(A) O esquema utilizado no Brasil é de 0, 6 e 60 meses. 
(B) A vacina introduzida pelo Ministério da Saúde na 

campanha deste ano é bivalente, protegendo contra 
os sorotipos 16 e 18. 

(C) A vacina é administrada por via subcutânea e sua 
dose é de 0,5ml. 

(D) A vacina é feita com vírus vivos inativados, portanto 
pode ser congelada. 

(E) Neste ano, o público-alvo são todas as meninas com 
9 a 13 anos de idade. 
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38. Sobre as vacinas do calendário básico, marque V para 
verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
(   ) As crianças que não apresentam cicatriz vacinal de 

BCG após 6 meses da vacinação devem ser 
revacinadas. 

(   ) A vacina contra hepatite B deve ser aplicada por via 
subcutânea, com esquema básico de 0, 2 e 6 
meses. 

(   ) A vacina pentavalente é composta por toxoides de 
difteria e tétano, suspensão celular inativada de 
Bordetella pertussis, antígeno de superfície de 
hepatite B e vírus atenuado de sarampo. 

(   ) O esquema de vacinação contra poliomielite 
consiste na aplicação de duas primeiras doses de 
VIP e a terceira dose e dois reforços de VOP. 

(   ) A aplicação da segunda dose de vacina contra 
rotavírus deve ser administrada entre 3 meses e 15 
dias a 7 meses e 15 dias de idade. 

 
(A) V/ V/ V/ V/ F 
(B) F/ V/ F/ V/ F 
(C) F/ F/ V/ V/ V 
(D) V/ F/ F/ V/ F 
(E) V/ F/ V/ F/ V 

 
 

39. Sobre os pontos de risco para úlceras por pressão em 
pacientes que permanecem longos períodos na posição 
sentada, analise os itens abaixo.  

 
I. Escápula VI. Sacro 
II. Pavilhão auricular VII. Região occipital 
III. Maléolo medial VIII. Ísquio 
IV. Planta do pé IX. Rótula 
V. Região posterior 

do joelho 
X. Trocânter 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, III, V, VI, IX e X, apenas. 
(B) I, IV, V, VI e VIII, apenas. 
(C) I, II, III, V, VII, VIII e IX, apenas. 
(D) II, III, V, VII, IX e X, apenas. 
(E) I, III, IV, VI, VII, VIII e X, apenas. 

 
 

40. A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma 
doença infecciosa causada por protozoário do gênero 
Leishmania, que acomete pele e mucosas. Assinale a 
alternativa que apresenta a forma de transmissão da LTA.  

 
(A) Ingestão de água contaminada. 
(B) Aerossóis. 
(C) Picada do inseto transmissor infectado. 
(D) Contato direto com pessoa infectada. 
(E) Contato sexual. 

 
 
 

41. Sobre a hanseníase, assinale a alternativa incorreta.  
 

(A) A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, 
crônica, granulomatosa e de evolução lenta, 
causada pelo Mycobacterium leprae. 

(B) Este micro-organismo possui alta infectividade e 
baixa patogenicidade. 

(C) A classificação operacional da doença baseia-se no 
número de lesões cutâneas: paucibacilares são os 
casos em que existem até cinco lesões e 
multibacilares são os casos em que existem mais de 
cinco lesões. 

(D) O diagnóstico laboratorial da hanseníase é realizado 
através da sorologia e é importante para auxiliar no 
diagnóstico diferencial com outras doenças 
dermatoneurológicas. 

(E) As principais manifestações clínicas da doença são 
aquelas relacionadas ao comprometimento 
neurológico periférico, que resulta em um grande 
potencial para provocar incapacidades físicas. 

 
 

42. Um jovem de 24 anos comparece à Unidade Básica da 
Saúde relatando que foi mordido por um cão de rua e 
apresenta um ferimento superficial na região da 
panturrilha direita. Sendo assim, assinale a alternativa que 
apresenta a conduta a ser tomada. 

 
(A) Lavar o local com água e sabão e iniciar 

imediatamente o esquema com cinco doses de 
vacina administradas nos dias 0, 3, 7, 14 e 28. 

(B) Lavar com água e sabão e observar o animal 
durante 10 dias após a exposição. 

(C) Lavar com água e sabão e iniciar esquema com 
duas doses de vacina, uma no dia 0 e outra no dia 3. 

(D) Lavar com água e sabão e iniciar o esquema com 
aplicação de soro imediatamente no local da 
mordedura e cinco doses de vacina nos dias 0, 3, 7, 
14 e 28. 

(E) Lavar com água e sabão, aplicar dose de soro 
intravenoso conforme peso do paciente e iniciar 
esquema de vacinação com duas doses nos dias 0 e 
14. 

 
 

43. Os primeiros socorros a pessoas vítimas de queimaduras 
envolvem os seguintes cuidados, exceto:  

 
(A) para extinguir as chamas, deve-se orientar que a 

pessoa deite no chão e role. Também se pode 
utilizar um cobertor ou tapete para abafar as 
chamas. 

(B) depois das chamas extintas, deve-se resfriar a área 
queimada envolvendo a região com uma compressa 
com gelo. 

(C) deve-se remover as roupas que não estejam 
aderidas à lesão e todas as joias ou acessórios. 

(D) a queimadura deve ser coberta adequadamente o 
mais rápido possível para minimizar a contaminação 
bacteriana e diminuir a dor. 

(E) se a queimadura for causada por uma substância 
química, a área deve ser irrigada imediatamente 
com água corrente. 
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44. A colostomia é uma criação cirúrgica de uma abertura 
para dentro do cólon, podendo ser temporária ou 
permanente. Sobre os cuidados básicos com a 
colostomia, analise as assertivas abaixo. 

 
I. A consistência das fezes eliminadas pela colostomia 

é idêntica à eliminada pelo ânus de uma pessoa 
saudável, portanto qualquer alteração na 
consistência deve ser comunicada ao médico. 

II. A colostomia começa a funcionar de 3 a 6 dias após 
a cirurgia, portanto o paciente deve ser orientado 
sobre este fato para que não pense que sua cirurgia 
não deu certo. 

III. Um estoma saudável tem coloração rósea ou 
avermelhada, é bem hidratado e não apresenta 
sangramentos com facilidade. 

IV. Pacientes obesos apresentam maior risco de 
apresentarem prolapso do estoma, uma complicação 
que deve ser avaliada pela equipe de saúde. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, III e IV, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) II, III e IV, apenas. 
(E) I e IV, apenas. 

 
 

45. A Lei nº 8.080/1990 dispõe sobre as condições para 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências. Sobre ela, 
assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo 

conjunto de ações e serviços de saúde prestados 
por órgãos e instituições públicas federais, estaduais 
e municipais, da administração direta e indireta e 
das fundações mantidas pelo Poder Público. 

(B) Um dos objetivos do SUS é a identificação e 
divulgação de fatores condicionantes e 
determinantes da saúde. 

(C) A vigilância epidemiológica é um conjunto de ações 
que proporcionam o conhecimento, a detecção ou 
prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes de saúde individual 
ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar 
as medidas de prevenção e controle das doenças ou 
agravos. 

(D) Um dos princípios do SUS é a integralidade da 
assistência, entendida como conjunto articulado e 
contínuo das ações e serviços preventivos e 
curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 
caso em todos os níveis de complexidade do 
sistema. 

(E) Se as suas disponibilidades forem insuficientes para 
garantir a cobertura assistencial à população de 
determinadas áreas, o SUS poderá recorrer 
exclusivamente às entidades filantrópicas e sem fins 
lucrativos para complementar a oferta de serviços. 

 
 

LEGISLAÇÃO 
 
 
46. Negado o acesso à informação pelos órgãos ou entidades 

do Poder Executivo Federal, o requerente poderá recorrer 
ao(à) 

 
(A) Procuradoria Geral da União. 
(B) Conselho Nacional de Justiça. 
(C) Superior Tribunal de Justiça. 
(D) Controladoria-Geral da União. 
(E) Advocacia-Geral da União. 

 
 

47. Segundo a Lei nº 12.527/2011, constituem condutas 
ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público 
ou militar 

 
I. agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações 

de acesso à informação.  
II. acessar ou permitir acesso indevido à informação 

sigilosa ou informação pessoal. 
III. ocultar da revisão de autoridade superior 

competente informação sigilosa para beneficiar a si 
ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros.  

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I e III, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I e II, apenas. 
(D) I, II e III. 
(E) III, apenas. 

 
 

48. Acerca do artigo 25 do Decreto Estadual nº 58.052/2012, 
marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
A autoridade máxima de cada órgão ou entidade estadual 
publicará, anualmente, em sítio próprio, bem como no 
Portal da Transparência e do Governo Aberto, 

 
(   ) rol de documentos, dados e informações que 

tenham sido desclassificadas nos últimos 180 dias. 
(   ) rol de documentos classificados em cada grau de 

sigilo, sem identificação. 
(   ) relatório estatístico contendo a quantidade de 

pedidos de informação recebidos, atendidos e 
indeferidos, bem como informações genéricas sobre 
os solicitantes. 

 
(A) V/ V/ V 
(B) F/ V/ F 
(C) F/ F/ V 
(D) V/ F/ F 
(E) V/ V/ F 
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49. O artigo 2º do Decreto Estadual nº 58.052/2012 afirma que 
o direito fundamental de acesso a documentos, dados e 
informações será assegurado mediante 

 
I. observância da publicidade como preceito geral e do 

sigilo como exceção, bem como da implementação 
da política estadual de arquivos e gestão de 
documentos. 

II. divulgação de informações de interesse público, 
somente quando houver solicitações e utilização de 
meios de comunicação viabilizados pela tecnologia 
da informação. 

III. fomento ao desenvolvimento da cultura de 
transparência na Administração Pública, e 
desenvolvimento do controle social desta. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, II e III. 
(B) I e II, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, apenas. 
(E) I e III, apenas. 

 
 

50. De acordo com a Lei de Acesso à Informação, 
subordinam-se ao regime dessa Lei 

 
(A) apenas os órgãos públicos da administração direta. 
(B) somente as entidades da administração indireta. 
(C) os particulares (pessoas jurídicas e pessoas físicas). 
(D) os órgãos integrantes da administração direta e as 

entidades da administração indireta. 
(E) os particulares (pessoas físicas) e os órgãos 

integrantes da administração direta e indireta. 
 
 
 


	Página 1

