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PORTUGUÊS 

 

01. Observe o texto abaixo: 

 

"Temo a tua natureza; ela está demasiado cheia do leite da ternura.” 
(William Shakespeare) 

 

Sobre ele, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) O verbo sublinhado exige complemento regido de preposição. 

B) Nesse texto, o leitor é tratado na 2a. pessoa do singular. Caso fosse tratado na 2a. pessoa do plural, estaria correto o trecho: 

Temo a sua natureza. 

C) O autor cometeu um erro de concordância nominal. O correto seria: ela está demasiada cheia do leite da ternura. 
D) Se o termo "ela" estivesse  no plural, estaria correto o trecho: Elas estão demasiados cheias do leite da ternura. 

E) Se o sujeito do verbo "temer" fosse "Eu e tua família", o correto seria: Eu e tua família tememos a tua natureza. 

 

TEXTO 01 (questões 02 e 03)  

 

O MEU RECIFE 
 

Temos a liberdade de nos manifestar, mas demonizar os outros nos santificando é algo ou ingênuo ou perverso. Claro 

que quero contribuir para o Recife melhorar e creio que o envolvimento de todas as parcelas da sociedade, sobretudo 
da camada menos favorecida, para a formação de um pacto de crescimento e desenvolvimento ordenado seja o único 

caminho. Enfrentar isso de forma objetiva é o nosso maior desafio, pois não nos reconhecemos como parte do mal, e a 

culpa sempre foi e ainda é do outro. 

VALLE, Renato. O meu Recife. Jornal do Commercio. Opinião JC. Recife, 04 de julho de 2014. p.10. 

 

02. Para o autor,  

 

A) a culpabilidade é sempre atribuída a terceiros, jamais a nós próprios. 

B) a manifestação é algo maléfico para a sociedade. 

C) é indiferente o fato de sua cidade progredir ou não. 

D) as manifestações devem congregar apenas pessoas de alto poder aquisitivo. 

E) existem segmentos sociais incompetentes para reivindicarem algo. 

 

03. Atente para o fragmento abaixo: 
 

"mas demonizar os outros nos santificando é algo ou ingênuo ou perverso." 

 

Sobre ele, está CORRETO o que se declara na alternativa 

 

A) O primeiro termo sublinhado expressa uma ideia contrária ao que foi declarado anteriormente. Poderia ser substituído por 
"logo", sem causar prejuízo ao sentido original. 

B) O termo "profícuo" obedece à mesma regra de acentuação do termo "ingênuo". 

C) Se substituíssemos "algo" por "coisas e fatos", estaria correto o trecho: são coisas e fatos ou ingênuas ou perversas. 

D) O segundo termo sublinhado é invariável, classificado como preposição. 

E) Poderia haver uma vírgula após o verbo "santificando", e isso não caracterizaria erro gramatical. 

 

04. Sobre CRASE, observe os textos abaixo: 
 

I.  "Informamos à Compesa um buraco na calçada da Av. Visconde de Albuquerque." 
II.  "Combate a ligações clandestinas no Recife." 

III. "Currículo nacional começa a ser revisto." 

IV. "Há mais de quatro meses, um esgoto corre a céu aberto..." 

V. "Ficamos expostos ao empurra-empurra e às pessoas que não respeitam as filas." 
 
Abaixo, apenas uma das alternativas apresenta uma declaração CORRETA. Assinale-a. 

 

A) No item I, a crase é facultativa. 

B) No item II, se o termo sublinhado estivesse no plural, a crase seria obrigatória. 

C) No item III, existe a presença da preposição e do artigo. 

D) No item IV, existe a presença, apenas, do artigo, razão por que não existe a crase.  

E) No item V, deveria também haver crase em "respeitam às filas". 

http://pensador.uol.com.br/autor/william_shakespeare/
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05. Sobre os SINAIS DE PONTUAÇÃO, observe os itens abaixo: 

 

I. "Calma, gente". 
II. "Que mundo é este que chorar não é "normal"? 

III. "Sustentabilidade, paradigma de vida" 

IV. "Será que precisa de mais licitações? Haja licitações!" 

V. "E, de repente, aquela rua se tornou um grande lago..." 

 

Sobre eles, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) No item I, a vírgula isola um aposto. 

B) No item II, a interrogação indica uma mensagem interrompida. 

C) No item III, a vírgula isola termos que explicam o seu antecedente. 

D) No item IV, os dois sinais de pontuação, a interrogação e a exclamação, indicam surpresa. 

E) No item V, as vírgulas poderiam ser substituídas, apenas, por um ponto e vírgula após o termo "repente". 

 

TEXTO 02 (questões de 06 a 08)  

 

FUJA DO "BRANCO" NO CONCURSO 
 

Esforço, preparo, dedicação e estudo intenso são elementos que podem ser considerados a fórmula infalível de 

aprovação para o candidato que pretende enfrentar uma seleção pública. Mas o que fazer quando o conteúdo não é 

lembrado justamente na hora da prova? O conhecido "branco", problema que acomete muitos candidatos, não é tido 

como um simples imprevisto. Ele pode acontecer por influência de fatores diversos que ocorrem antes ou durante o 

exame.                                                               Jornal do Commercio. Emprego e Concurso. 07 de julho de 2014. p.10. 

 

06. Sobre o "branco" na hora da prova, tem-se como CORRETO que 

 

A) atinge, sobremodo, pessoas portadoras de problemas de memória. 

B) é algo que atinge uma fatia irrisória de candidatos. 
C) resulta, apenas, de problemas que antecederam o exame. 

D) não é concebido como algo que surge inesperadamente. 

E) atinge, apenas, candidatos portadores de distúrbios psicóticos. 

 

07. Sobre ACENTUAÇÃO, assinale a alternativa cuja tonicidade de ambos os termos sublinhados recai na 

antepenúltima sílaba. 

 

A) "Ele pode acontecer por influência de fatores diversos..." - "infalível de aprovação para o candidato..." 

B) "...que podem ser considerados a fórmula infalível...” – “que pretende enfrentar uma seleção pública." 

C) "...quando o conteúdo não é lembrado justamente..." - "Ele pode acontecer por influência de fatores diversos..." 

D) "Esforço, preparo, dedicação e estudo intenso..." - "pretende enfrentar  uma seleção pública." 

E) “...quando o conteúdo não é lembrado..." – “pode acontecer por influência de fatores diversos..." 
 

08. Observe o fragmento de texto abaixo: 

 

"Mas o que fazer quando o conteúdo não é lembrado justamente na hora da prova?" 

 

Sobre ele, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. O termo "Mas" é classificado como conjunção subordinativa e, nesse  contexto, pode ser substituído por "desde 
que". 

II. Classifica-se o termo "quando" como conjunção subordinativa que exprime circunstância temporal. 

III. Acentua-se o "u" tônico do hiato existente na palavra "conteúdo". 

IV. "Os termos "conteúdo", "hora" e "prova" são palavras invariáveis, classificadas como substantivos. 

 

Está CORRETO apenas o que se afirma em 

 
A)  I e III. 

B) II e IV.  

C) I e IV. 

D) II e III. 

E) I e II. 

 



TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 

4 

TEXTO 03 (questões 09 e 10) 

 

"Já vi gente cansada de amor, de trabalho, de política, de ideais. Jamais conheci alguém sinceramente cansado de 

dinheiro."        (Millôr Fernandes) 

 

09. Sobre as vírgulas existentes no texto, é CORRETO afirmar que 

 
A) são facultativas. 

B) isolam apostos.  

C) separam elementos de mesma função sintática. 

D) a terceira é facultativa. 

E) separam orações coordenadas assindéticas. 

 

10. Se no texto, o verbo fosse conjugado na 2a. pessoa do singular (mantendo-se o mesmo tempo verbal) e o termo 

"gente" fosse substituído por " mulheres e homens", estaria CORRETO o texto indicado na alternativa 

 

A) Já viste mulheres e homens cansados de amor, de trabalho, de política, de ideais. Jamais conheceste alguém sinceramente 

cansado de dinheiro.  
B) Já vistes mulheres e homens cansadas de amor, de trabalho, de política, de ideais. Jamais conhecestes alguém sinceramente 

cansado de dinheiro. 

C) Já vereis mulheres e homens cansados de amor, de trabalho, de política, de ideais. Jamais conhecereis alguém sinceramente 

cansado de dinheiro. 

D) Já víeis mulheres e homens cansadas de amor, de trabalho, de política, de ideais. Jamais conhecíeis alguém sinceramente 

cansado de dinheiro. 

E) Já vedes mulheres e homens cansados de amor, de trabalho, de política, de ideais. Jamais conheceis alguém sinceramente 

cansado de dinheiro. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

11. Qual alternativa completa CORRETAMENTE a sequência? 

 

 

 
 
 

A)  

 

 

B)  

 

 

C) 

 

 

D) 

 

 

E) 

 

 

12. Qual alternativa apresenta o próximo número da sequência: 7  3  13  4  21  5   ? 

 

A) 26 B) 31 C) 46 D) 51 E) 105 

 

? 
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13. Uma Secretaria possui 210 funcionários, composta de apoio, técnicos e fiscais. Sabendo-se que o número de 

funcionários de apoio é 1/4 da quantidade de técnicos e que os fiscais totalizam 2/3 dos funcionários, quantos são os 

técnicos? 

 

A) 140 

B) 90 

C) 70 

D) 56 

E) 14 

 

14. Em uma pesquisa, um canal de esportes verificou que 300 pessoas assistiam a jogos de futebol, 150, a corridas de 

Fórmula 1, 60, a ambos os esportes, e 180 não assistiam nem a futebol nem à Fórmula 1. Quantas pessoas foram 

pesquisadas, quantas pessoas assistem, exclusivamente, a futebol e quantas assistem, exclusivamente, à Fórmula 1, 

respectivamente? 

 

A) 390 / 300 / 180 

B) 500 / 300 / 180 

C) 560 / 300 / 90 

D) 570 / 240 / 90 

E) 600 / 240 / 90 

 

15. Em uma pesquisa sobre hábito de leitura, os resultados obtidos foram os seguintes: 

 

Leitura Número de leitores 

Livro 210 

Revista 270 

Jornal 350 

Livro e revista 105 

Livro e jornal 78 

Revista e jornal 77 

Livro, revista e jornal 60 

Nenhum 150 

 

Quantos pesquisados fazem apenas 2 tipos de leitura? 

 

A) 60 

B) 80 

C) 140 

D) 200 

E) 320 

 

16. Um médico receitou a seu paciente 3 medicamentos: um deve ser tomado de 12 em 12 horas, o outro, a cada 8 horas, 

e o último é para ser tomado de 6 em 6 horas. Os três medicamentos serão ingeridos juntos, às 6 horas da manhã do 

dia 11 de agosto, devendo o paciente voltar a tomar os remédios juntos novamente, no dia 

 

A) 11 de agosto, às 12 horas.  

B) 11 de agosto, às 18 horas.  

C) 12 de agosto, às 6 horas.  

D) 13 de agosto, às 12 horas. 

E) 14 de agosto, às 6 horas.  

 

17. De quantas maneiras distintas, 4 pessoas podem se sentar ao redor de uma mesa quadrada? 
 

A) 4 

B) 6 

C) 10 

D) 12 

E) 16 
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18. Está sendo montado um painel com dimensões de 3,3m por 1m que deve ser completamente preenchido com placas 

luminosas coloridas, de 15cm por 5cm. A quantidade de placas para preencher o painel é 

 

A) 220. 

B) 330. 

C) 440. 

D) 550. 

E) 660. 

 

19. Atualmente, 12 times participam do Campeonato Pernambucano de Futebol. De quantas formas diferentes, pode 

ser a classificação dos 3 primeiros lugares?  

 

A) 1320 

B) 1600 

C) 3200 

D) 4060 

E) 4770 

 

20. As notas obtidas pelos 10 alunos do curso de digitação foram as seguintes: 

 

7,0 9,0 5,0 6,0 8,0 7,0 9,0 8,0 6,0 8,0 

 

Escolhendo-se, aleatoriamente, um aluno do curso, a probabilidade de sua idade ser maior que a média aritmética é 

 

A) 30%. 

B) 40%. 
C) 50%. 

D) 60%. 

E) 70%. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

21. Um medicamento é uma droga administrada para seus efeitos terapêuticos. Para administrar medicamentos de 

forma efetiva e segura, o Técnico de Enfermagem deve possuir amplo conhecimento geral e específico. Sobre vias de 

administração de medicamentos, leia as afirmativas abaixo: 
 

I.  Os medicamentos antifúngicos em forma de líquido, como a nistatina, que agem através do contato com as 
mucosas na boca, são administrados pela técnica de “bochechar e engolir”.  

II.  Para administrar um medicamento oral, é necessário verificar duas vezes os “cinco certos” da administração de 

medicamento. A primeira verificação ocorre ao se retirar o medicamento da área de armazenamento.  

III.  As injeções subcutâneas são administradas dentro do tecido subcutâneo, a camada de gordura localizada abaixo da 

derme e acima do tecido muscular. Quando um medicamento é administrado dentro do tecido subcutâneo, a 

absorção é muito rápida, e o volume a ser administrado é sempre maior que 1 mL.  
 
Está(ão) CORRETA(S) 

 

A) I, II e III. 

B) I e II, apenas. 

C) III, apenas. 

D) II, apenas. 
E) I, apenas. 

 

22. Para administrar 1500 mL de Soro Fisiológico 0,9% em 16 horas, o gotejamento será de 

 

A) 20 gotas/min. 

B) 35 microgotas/min. 

C) 45 gotas/min. 

D) 120 mL/hora. 

E) 94 mL/hora. 
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23. Ainda sobre administração de medicamentos, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras ou F nas 

Falsas. 
 

(   )   São complicações associadas à administração de medicamentos intramuscular: lesão nervosa, lesão óssea, infecção 

do músculo ou osso. 

(   )   Para administrar 8000 UI de heparina, (tem disponível 5000 UI/mL – 5mL), são aspirados do frasco ampola 1,9 
mL.  

(   )   Para administrar 375 mg de Keflin, usando-se 7 mL de diluente (tem disponível Keflin 1g), serão aspirados 3, 2 

mL.  

(   )   A injeção intramuscular pode ser administrada em sítios: no braço, no quadril, na coxa ou nas nádegas. A idade do 

cliente, o medicamento a ser injetado, a quantidade de medicamento e a condição geral do cliente influenciam a 

escolha do local.  
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V-V-V-F 

B) F-F-V-F 

C) V-F-V-F 

D) V-F-F-V 

E) V-V-V-V 

 

24. A oximetria de pulso propicia um meio não invasivo de se avaliar aproximadamente a oxigenação, enquanto 

amostragem do sangue arterial fornece informações exatas sobre os gases sanguíneos. Sobre oximetria de pulso, 

analise as afirmativas abaixo: 
 

I.  O oxímetro de pulso utiliza a luz infravermelha para determinar o percentual de hemoglobina, que se combina com 
o oxigênio. 

II.  Um sensor ligado ao dedo ou lóbulo da orelha do cliente permite a avalição da frequência respiratória e saturação 

de oxigênio, quer de modo intermitente, quer de forma contínua.  

III.  O oxímetro registra a saturação de oxigênio arterial. Uma saturação maior que 95% é considerada normal, 

enquanto que valores abaixo de 93% geralmente indicam a necessidade de oxigenoterapia e avaliação adicional.  
 
Está(ão) CORRETA(S) 

  

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

 

25. Os drenos são bastante utilizados nos pacientes em pós-operatório de cirurgias abdominais, torácicas ou cardíacas. 

Sobre drenos, analise as afirmativas e coloque V nas Verdadeiras ou F nas Falsas. 
 

(   )  São objetivos dos drenos: evitar acúmulo de líquidos em sítios onde se deseja o fechamento de espaços vazios, 
promover saída de ar ou de líquidos que se acumulam, bem como realizar controle hídrico do cliente.  

(   )  Na drenagem gravitacional, o frasco coletor é posicionado abaixo do nível a que se deseja eliminar, uma vez que o 

líquido tende para o ponto mais baixo devido à força de gravitação.  

(   )  Se na região a ser drenada, há um grande volume de drenagem, a única possibilidade de drenagem é o sistema de 
drenagem gravitacional.  

(   )  Os drenos são considerados corpos estranhos que podem lesar tecidos e pele adjacente, e, com isso, atuar como 

fatores predisponentes à infecção.  
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V-V-F-V 
B) F-F-F-V  D) F-F-V-V 

C) V-F-V-F E) V-V-V-V 

 

26. Sobre estoma intestinal, analise as afirmativas abaixo:  
 

I.  Quando o estoma está próximo à cicatriz cirúrgica, há uma dificuldade para se colocar a bolsa; com isso, a ferida 
cirúrgica deve ficar aberta para facilitar a colocação da bolsa de drenagem do estoma.  

II.  Para realizar a limpeza e a troca das bolsas de drenagem das estomias, o procedimento deve ser realizado com 

técnica estéril. 

III.  A troca da bolsa dependerá do aspecto em que se encontrará ou da rotina hospitalar. Qualquer quebra de barreira 

protetora da pele implica imediata troca do sistema.  
 
Está(ão) CORRETA(S) apenas 
 

A) I e II. B) III. C) II e III. D) II. E) I. 
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27. Um paciente internado na clínica médica é portador de Hipertensão Arterial Sistêmica. Ao mensurar os SSVV, o 

Técnico de Enfermagem identificou um nível tensional que corrobora a hipertensão arterial moderada. Qual nível 

arterial foi encontrado? 

 

A) 140 x 90 mmHg 

B) 150 x 100 mmHg 

C) 180 x 110 mmHg 

D) 170 x 100 mmHg 

E) 150 x 90 mmHg 
 

28. Um paciente de 75 anos, sexo masculino, internado na clínica médica de um hospital geral, apresenta episódios de 

hemoptíase, que é um sinal caracterizado pela 
 
A) saída de sangue pela boca que teve origem no estômago. 

B) perda de sangue que se origina nas narinas. 

C) perda de sangue pela boca que teve origem no intestino delgado. 

D) perda de sangue que teve origem no esôfago. 

E) perda de sangue pela boca, consequente de tuberculose, bronquiectasia e abscesso pulmonar. 

 

29. Os artigos hospitalares são definidos de acordo com o grau de risco de aquisição de infecções, nas seguintes 

categorias: críticos, semicríticos e não críticos. Sobre esse assunto, analise as afirmativas abaixo: 
 

I.  Artigos críticos são assim denominados em função do alto risco de infecção, se estiverem contaminados com 
qualquer microorganismo ou esporos. São artigos que entram em contato direto com tecidos ou tratos estéreis, 

devendo, portanto, ser submetido ao processo de desinfecção.  

II.  Artigos semicríticos são aqueles, que entram em contato com a pele não íntegra e membranas mucosas. Devem ser 

submetidos, no mínimo, a desinfecção. Em algumas circunstâncias, a esterilização é desejável pelo risco do artigo 

tornar-se crítico.  

III.  Artigos não críticos são os que entram em contato com a pele íntegra e que somente necessitam desinfecção de 

médio ou baixo nível, quando reutilizados entre pacientes.  

 

Está(ão) CORRETA(S) 

 

A) I, II e III. 
B) I e III, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, apenas. 

E) II, apenas. 

 

30. O processo de destruição de microorganismos, em forma vegetativa, mediante a aplicação de agentes físicos ou 

químicos, é denominado de 

 

A) desinfecção. 

B) limpeza. 

C) assepsia. 

D) antissepsia. 
E) esterilização. 

 

31. Sobre cuidados pós-operatórios na sala de recuperação pós-anestésica, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas 

Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  Observar o tipo de cirurgia realizada e qualquer complicação intraoperatória, bem como monitorar drenos e 
curativos.  

(   )  Não há necessidade de conhecer a qual tipo de anestesia o cliente foi submetido, pois, ao término da cirurgia, não 

há mais relação do tipo anestésico com o pós-operatório. 

(   )  Monitorar cuidadosamente os SSVV do paciente que se submeteu à anestesia geral, até que os SSVV estejam 

estáveis por, pelo menos, 30 min e dentro dos limites de normalidade.  

(   )  Avaliar vias de infusão, tubos ou drenos, perda sanguínea estimada, condição da ferida, medicamentos usados, 

infusões e débito urinário.  
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V-V-V-F B) V-F-V-V C) V-F-F-F D) F-F-F-V E) F-V-V-F 
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32. Em relação às embalagens para o processo de esterilização, analise as afirmativas abaixo: 

 

1.  Papel grau cirúrgico, papel Kraft, caixa de inox são recomendados para esterilização por estufa. 
2.  Tyvek e papel Kraft são recomendados para plasma de peróxido de hidrogênio. 

3.  Papel Kraft, não tecido e tecido são recomendados para esterilização por óxido de etileno. 

4.  Caixa de inox de parede fina e papel alumínio são recomendados para estufa. 

5.  Caixa de inox, papel grau cirúrgico e tecido de algodão são embalagens usadas para esterilização por autoclave. 

 

Estão CORRETAS apenas 

 

A) 1, 3 e 4.  

B) 2, 3 e 5.  D) 3 e 5.   

C) 1, 3 e 5.   E) 4 e 5.  

 

33. Relacione as colunas abaixo:  

 

1. Feridas limpas (   ) Feridas em que os micro-organismos causadores já se encontram no 

campo operatório antes da cirurgia e apresentam coleções 
purulentas; feridas traumáticas com tecido desvitalizado, vísceras 

perfuradas, corpo estranho e ou contaminação fecal. 

2. Feridas potencialmente contaminadas (   ) Aquelas em que ocorre penetração no trato respiratório, digestivo ou 

geniturinário, sem contaminação significativa; feridas causadas por 

cirurgia com pequenas infrações técnicas; feridas drenadas por 

meios mecânicos; feridas em áreas de difícil antissepsia.  

3. Feridas contaminadas (   ) Feridas em que não há processo inflamatório e não ocorreu 

penetração no trato respiratório, digestivo e geniturinário, não 

havendo, portanto, infração dos princípios de técnica.  

4. Feridas infectadas (   ) Aquelas em que há infração técnica; grande contaminação a partir 

do trato gastrintestinal; ferida traumática recente; penetração no 

trato geniturinário ou biliar na presença de urina ou bile infectada. 

 
A sequência CORRETA encontra-se na alternativa 

 

A) 4-2-1-3  

B) 4-1-3-2  

C) 3-4-1-2 

D) 4-3-2-1  

E) 1-2-3-4  

 

34. Em relação aos cuidados de enfermagem para a coleta de urina 24 horas, analise as afirmativas abaixo: 
 

I.  Enfatizar que a perda de coleta de urina, mesmo que seja de apenas uma amostra, durante o período programado, 
invalidará o exame, implicando o recomeço do procedimento.  

II.  Orientar o paciente para guardar toda a urina no frasco durante o período de coleta.  

III.  Constitui-se em um procedimento importante para avaliação da função renal e evolução do paciente. 

IV.  Durante o período de coleta, o paciente deve estar com restrição hídrica para facilitar o controle do débito urinário. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) I, II, III e IV estão corretas. 

B) Apenas I, II e III estão corretas.  D) Apenas II e III estão corretas. 

C) Apenas II, III e IV estão corretas. E) I, II, III e IV estão incorretas. 

 

35. Nas ações de assistência materno-infantil da Atenção Básica, as equipes profissionais são importantes na tarefa de 

identificação de sinais de alterações no desenvolvimento da criança. Considerando o desenvolvimento normal, uma 

criança com 6 meses de vida 
 
A) pega objetos usando o polegar ou indicador. 

B) tem ausência de vocalizações. 

C) senta-se e fica em pé sem apoio. 

D) segura e transfere objetos de uma mão para a outra. 

E) ainda não realiza nenhuma atividade supracitada. 
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36. O Técnico de Enfermagem recebe um paciente em uma unidade de assistência à saúde com infecção urinária e 

história de Diabetes mellitus. Para avaliar a disfunção metabólica desse paciente qual composto bioquímico deve 

avaliar?   

 

A) Glicose.  

B) Creatinina. 

C) Trigliceróis. 

D) HDL colesterol. 

E) Colesterol. 

 

37. MR, 56 anos dependente de álcool, foi admitida em uma Unidade de Saúde apresentando hematêmese. Na admissão 

após avaliação da paciente, foi definida pela equipe de saúde a instalação de sonda nasogástrica (SNG) para 

avaliação e controle da hematêmese. Quanto a esse procedimento, o Técnico em Enfermagem deve 

 

A) avaliar o paciente junto com o enfermeiro e ainda realizar o acompanhamento da instalação da SNG, deixando a sonda 

fechada com um clamp, para evitar retorno da secreção sanguínea. 

B) utilizar o teste para verificação do trajeto da SNG após a instalação, introduzindo a ponta da sonda em um copo de água 

para ver se bolhas de ar são formadas. 

C) solicitar ao paciente que, no momento da instalação da SNG, quando ela atingir a nasofaringe, faça hiperflexão da cabeça 

para trás, pois essa flexão fecha a parte superior da via aérea até a traqueia e abre o esôfago. 

D) posicionar o paciente abaixando, ao máximo, o decúbito de forma que a cabeça fique ao nível do leito. Esse procedimento 

ajuda a evitar o fluxo esofagiano, minimizando a irritação da SNG contra a faringe posterior.  
E) Sugerir o uso do gelo ou água, quando possível, para auxiliar no trajeto da sonda NG no momento da instalação (altura da 

nasofaringe), considerando que a deglutição favorece o fechamento da epiglote acima da traqueia e ajuda a movimentar a 

sonda para dentro do estômago assim como a água auxilia na redução do refluxo de vômito e sufocamento. 

 

38. Em relação à imunização dos adolescentes, analise as afirmativas e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.   
 

(   )  A complementação do esquema vacinal do adolescente deve ser realizada, apenas, nas escolas.  
(   )  Agendar as próximas doses na Caderneta de Saúde do Adolescente. 

(   )  Verificar, na ficha de condições básicas de saúde do adolescente, qualquer registro de efeitos adversos, decorrentes 

de determinada vacina aplicada. 

(   )  Elaborar e preencher o “cartão espelho” para controle e monitoramento vacinal. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.   
 

A) V-F-V-V 

B) F-V-V-F 

C) V-V-F-V 

D) V-V-V-V 

E) F-V-V-V 

 

39. Considerando que a vacinação é a maneira mais eficaz de se evitarem diversas doenças imunopreveníveis, analise as 

afirmativas abaixo: 
 

I.  Vacina é o mecanismo usado para controlar algumas doenças infectocontagiosas, como varíola, poliomielite, 
sarampo, tuberculose, rubéola, hepatite B e febre amarela, entre outras. 

II.  A pessoa vacinada é aquela que recebeu uma dose da vacina, independentemente de ter recebido o esquema 

completo. 

III.  A pessoa imune é aquela que possui anticorpos protetores específicos contra determinado agente infeccioso. A 

pessoa só pode adquirir imunidade por meio da vacinação. 

IV.  As ações de vacinação são coordenadas pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) da Secretaria de Vigilância 

em Saúde do Ministério da Saúde cujo objetivo é o de erradicar, eliminar e controlar as doenças imunopreveníveis 

no território brasileiro.  
 
Assim, verifica-se que 

  

A) apenas a IV está correta. 

B) I, II, III e IV estão corretas.  D) apenas II e IV estão corretas. 

C) apenas I, II e IV estão corretas. E) apenas I está correta. 
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40. As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) estão entre os maiores problemas de saúde pública. Considerando o 

controle das DSTs, analise as afirmativas abaixo: 
 

I.  Evidências revelam que não há correlação entre a difusão das DSTs convencionais e a transmissão do Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV), tendo sido descoberto que as DSTs não aumentam o risco de transmissão do 
HIV por via sexual. 

II.  O diagnóstico e tratamento das DSTs em fase inicial podem evitar graves complicações e sequelas, incluindo 

infertilidade, perda fetal, gravidez ectópica, morte prematura, infecções em recém-nascidos e lactentes. 

III.  As ações devem estar direcionadas à conscientização da população quanto à necessidade do uso de preservativos 

em todas as relações sexuais e atividades íntimas. 

IV.  As ações devem estar direcionadas, exclusivamente, a populações em risco, como trabalhadores sexuais de ambos 

os sexos, adolescentes e prisioneiros.  
 
Assim, verifica-se que 

 

A) apenas I está correta. 

B) apenas II e IV estão corretas.  D) I, II, III e IV estão corretas. 

C) apenas I, II e III estão corretas. E) apenas I e III estão corretas. 
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ATENÇÃO 

 

 Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

 Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas do 

tipo múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Português, 10 (dez) 

de Raciocínio Lógico e 20 (vinte) de Conhecimentos Específicos. 

 Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, 

informe, imediatamente, ao Fiscal. 

 Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, 

o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de 

Inscrição. 

 Para registrar as alternativas escolhidas, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura 

Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu.  

 As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica 

azul ou preta.  

 O tempo destinado à Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade. 

 Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 

BOA SORTE! 

 

 
 
  

 

 


