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          CONCURSO PÚBLICO PARA                       
          TÉCNICO-ADMINISTRATIVO   
                Edital n

o
  101/2015 

                

   Cargo: Técnico em Enfermagem                                                    Tur no:  Tarde 
 
  

CADERNO DE QUESTÕES 
 

Instruções ao candidato – parte integrante do Edital – subitem 16.2  
 

 
1. O candidato deverá receber o Caderno de Questões, o Cartão de Respostas e a Folha de Redação. 

2. Confira se recebeu o Caderno de Questões referente ao cargo ao qual está concorrendo. Verifique se 

constam deste Caderno, de forma legível, 60 (sessenta) questões objetivas e a proposta de Redação, 

caso contrário notifique imediatamente ao fiscal. Será eliminado do Concurso o candidato que realizar 

prova para um cargo diferente do qual concorre. 

3. Verifique se seus dados conferem com os que aparecem no Cartão de Respostas e na Folha de 

Redação, caso contrário notifique imediatamente ao fiscal. Leia atentamente as instruções para o 

preenchimento de ambos. 

4. Cada questão objetiva proposta apresenta 5 (cinco) opções de respostas, sendo apenas uma correta. 

5. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a 

toda questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.  

6. Sob pena de eliminação do Concurso, na Folha de Redação, não faça qualquer registro que possa 

identificá-lo. Da mesma forma não é permitido fazer uso de instrumentos auxiliares para cálculos e 

desenhos, ou portar qualquer dispositivo eletrônico, inclusive telefone celular, que sirva de consulta ou de 

comunicação. 

7. O tempo para realização da Prova Objetiva e da Redação é de no mínimo uma hora e trinta minutos e no 

máximo quatro horas e trinta minutos. Os candidatos poderão levar o Caderno de Questões, faltando, 

no máximo, uma hora para o término da prova. 

8. Durante a realização da prova será feita a coleta da impressão digital, colabore com o fiscal. 

9. Para preencher o Cartão de Respostas e a Folha de Redação, use apenas caneta esferográfica de corpo 

transparente e de ponta média com tinta azul ou preta. 

10. Ao término da prova, entregue ao fiscal o Caderno de Questões, a Folha de Redação e o Cartão de 

Respostas assinado.  A não entrega do Cartão de Respostas e da Folha de Redação, implicará na 

eliminação do Concurso. O candidato só poderá levar o Caderno de Questões na última hora que 

antecede o horário do término da prova. 

11. O Gabarito Preliminar será divulgado no dia 15 de junho de 2015, a partir das 14 horas no endereço 

eletrônico do Concurso. 

12. A imagem do Cartão de Respostas, contendo a assinatura, impressão digital e respostas assinaladas pelo 

candidato será divulgada no dia 26 de junho de 2015, a partir das 14 horas no endereço eletrônico do 

Concurso. 

 

Após o aviso para o início da prova, o candidato deverá permanecer no local de 
realização da mesma por, no mínimo, noventa minutos. 

 

                 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
 
 

PROGEPE – PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
CPTA – COORDENAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
PROGRAD – PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
COSEAC – COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO ACADÊMICA 
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Parte I: Língua Portuguesa 
 
Leia o texto abaixo e responda às questões propostas. 

Mundo Engraçado 

1 O mundo está cheio de coisas engraçadas; 
quem quiser se distrair não precisa ir à Pasárgada do 
Bandeira, nem à minha Ilha do Nanja; não precisa sair 
de sua cidade, talvez nem da sua rua, nem da sua 
pessoa! (Somos engraçadíssimos, também, com 
tantas dúvidas, audácias, temores, ignorância, 
convicções...) 
2 Abre-se um jornal – e tudo é engraçado, 
mesmo o que parece triste. Cada fato, cada raciocínio, 
cada opinião nos faria sorrir por muitas horas, se ainda 
tivéssemos horas disponíveis. 
3 Há os mentirosos, por exemplo. E pode haver 
coisa mais engraçada que o mentiroso? Ele diz isto e 
aquilo, com a maior seriedade; fala-nos de seus 
planos; de seus amigos (poderosos, influentes, ricos); 
queixa-se de algumas perseguições (que, aliás, 
profundamente despreza); às vezes conta-nos que foi 
roubado em algum quadro célebre ou numa pedra 
preciosa, oferecida à sua bisavó pelo Primeiro Ministro 
da Cochinchina. O mentiroso conhece as maiores 
personalidades do Mundo – trata-as até por tu! Seus 
amores são a coisa mais poética do século. Suas 
futuras viagens prometem ser as mais sensacionais, 
depois dessas banalidades de UIisses e Simbad... 
Certamente escreverá o seu diário, mas não o 
publicará jamais, porque é preciso um papel que não 
existe, um editor que ainda não nasceu e um leitor que 
terá de sofrer várias encarnações para ser digno de o 
entender. 
4 Em geral os mentirosos são muito agradáveis, 
desde que não se tome como verdade nada do que 
dizem. E esse é o inconveniente: às vezes, leva-se 
algum tempo para se fazer a identificação. Uma vez 
feita, porém, que maravilha! – é só deixá-los falar. É 
como um sonho, uma história de aventuras, um filme 
colorido. 
5 Há também os posudos. Os posudos ainda são 
mais engraçados que os mentirosos e geralmente 
acumulam as funções. O que os torna mais 
engraçados é serem tão solenes. Os posudos 
funcionários são deslumbrantes! Como se sentam à 
sua mesa! Como consertam os óculos! Que coisas 
dizem! As coisas que dizem são poemas épicos com a 
fita posta ao contrário. Não se entende nada – mas 
que diapasão! Que delicadas barafundas! Que sons! 
Que ritmos! Seus discursos e as palmas que os 
acompanham conseguem realizar o prodígio de serem 
a coisa mais cômica da terra pronunciada no tom mais 
sério, mais grave, mais trágico – de modo que o 
ouvinte, que rebenta de rir por dentro, sofre uma 
atrapalhação emocional e consegue manter-se 
estático, paralisado, equivocado. 
6 Os posudos, porém, são menos agradáveis 
que os simples mentirosos. Os mentirosos têm um jeito 

frívolo, como se andassem acompanhados de um 
criado que anunciasse: “Não creiam em nada do que o 
meu amo diz!” Mas os posudos levam um séquito de 
criados, todos posudos também, que recolhem nas 
sacolas, grandes e pequenas gorjetas, porque uma 
das qualidades do posudo é andar sempre com muito 
dinheiro – que não é seu! 

(MEIRELES, Cecília. In www.pensador.uol.com.br) 

 
01  Leia com atenção as afirmativas abaixo a 
respeito do texto. 
 
I - A graça do mundo está na própria condição humana 

de cada pessoa, em razão de suas desconfianças, 
petulâncias, inquietações, grosserias, crenças, etc. 

II - As notícias de jornal, embora pareçam tristes, são 
engraçadas: os acontecimentos, as ponderações, 
os juízos levariam a muitas horas de riso, caso 
houvesse momentos de desocupação. 

III - Os mentirosos são muito engraçados, não obstante 
sejam capazes de inventar as mais disparatadas 
situações, mas sempre com a maior lisura. 

IV - A inconveniência de se conviver com o mentiroso é 
o tempo gasto para se fazer sua identificação; uma 
vez feita, tornam-se agradáveis, se bem que o que 
falam seja comparável a uma ficção. 

V - Os posudos são mais engraçados que os 
mentirosos, isso porque conseguem dar solenidade 
à mentira, a ponto de a comicidade pronunciada em 
tom mais grave, mesmo fazendo rir por dentro, 
produz no ouvinte uma barafunda emocional, 
levando-o à inércia e à dubiedade. 

VI - Os posudos não são tão agradáveis quanto os 
mentirosos porque, sempre acompanhados de 
comitiva formada por outros posudos, usam de 
meios pouco transparentes para se enriquecer. 
 

Sobre as afirmativas acima em relação ao texto,       
pode-se dizer que: 
 

(A) apenas I, III, IV e V estão corretas. 

(B) apenas II, IV e V estão corretas. 

(C) apenas I, II, V e VI estão corretas. 

(D) apenas III, IV e VI estão corretas 

(E) todas estão corretas. 
 
02  “O mentiroso conhece as maiores 
personalidades do Mundo – trata-as até por tu!” (3º §) 
 

Ao afirmar que o mentiroso trata as maiores 
personalidades do Mundo por “tu”, o texto está 
destacando na figura do mentiroso o seguinte traço: 
 

(A) formalidade. 

(B) coerência. 

(C) subserviência. 

(D) descontração. 

(E) autenticidade. 
 

http://pensador.uol.com.br/texto_literario_engracado/##
http://pensador.uol.com.br/texto_literario_engracado/##
http://pensador.uol.com.br/autor/cecilia_meireles/
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03  Dos exageros atribuídos ao mentiroso no              
3º parágrafo, fica claro, por suas características 
discursivas, que o mais narcisista de todos é: 
 

(A) “queixa-se de algumas perseguições (que, aliás, 
profundamente despreza)”. 

(B) “às vezes conta-nos que foi roubado em algum 
quadro célebre ou numa pedra preciosa, 
oferecida à sua bisavó pelo Primeiro Ministro da 
Cochinchina”. 

(C) “Seus amores são a coisa mais poética do 
século”. 

(D) “Suas futuras viagens prometem ser as mais 
sensacionais, depois dessas banalidades de 
UIisses e Simbad...”. 

(E) “Certamente escreverá o seu diário, mas não o 
publicará jamais, porque é preciso um papel que 
não existe, um editor que ainda não nasceu e 
um leitor que terá de sofrer várias encarnações 
para ser digno de o entender”. 

 
04  “Que coisas dizem! As coisas que dizem são 
poemas épicos com a fita posta ao contrário. Não se 
entende nada – mas que diapasão!” (5º §) 
 

A fina ironia do trecho transcrito acima foi usada para 
caracterizar o posudo como um ser capaz de: 
 

(A) seduzir seu interlocutor com um discurso repleto 
de figuras de linguagem. 

(B) levar seus ouvintes ao delírio, com um discurso 
longo, mas comovente. 

(C) introduzir no discurso elementos figurativos 
cujos resultados são o convencimento e, por 
consequência, o aplauso. 

(D) produzir discursos incoerentes, mas numa 
tonalidade que causa profunda impressão nos 
ouvintes. 

(E) declamar poemas épicos que os ouvintes não 
entendem, mas que acompanham com atenção 
e respeito. 

 
05  “ou numa pedra preciosa, oferecida à sua bisavó 
pelo Primeiro Ministro da Cochinchina.” (3º §) 
 

Reescrita na voz ativa, a oração do verbo “oferecer” 
terá a seguinte redação:  
 

(A) ou numa pedra preciosa, que à sua bisavó foi 
oferecida pelo Primeiro Ministro da Cochinchina. 

(B) ou numa pedra preciosa, que o Primeiro Ministro 
da Cochinchina ofereceu à sua bisavó. 

(C) ou numa pedra preciosa, que tinha sido 
oferecida à sua bisavó pelo Primeiro Ministro da 
Cochinchina. 

(D) ou numa pedra preciosa, que a sua bisavó teria 
oferecido ao Primeiro Ministro da Cochinchina. 

(E) ou numa pedra preciosa, que seria oferecida 
pelo Primeiro Ministro da Cochinchina à sua 
bisavó. 

06  “Certamente escreverá o seu diário, mas não o 
publicará jamais, porque é preciso um papel que não 
existe” (3º §). 
 
Das alterações feitas na redação do enunciado acima, 
houve flagrante alteração de sentido em: 
 

(A) Não publicará jamais o diário que certamente 
escreverá, de modo que será preciso um papel 
que não existe.  

(B) Por ser preciso um papel que não existe, não 
publicará jamais o diário, que, com certeza, 
escreverá.  

(C) Certamente escreverá o seu diário, contudo não 
o publicará jamais, visto que é preciso um papel 
que não existe. 

(D) Com certeza irá escrever o seu diário, contudo, 
porquanto é preciso um papel que não existe, 
não o publicará jamais. 

(E) Certamente escreverá o seu diário, mas, como é 
preciso um papel que não existe, não o publicará 
jamais. 

 
 
07  “Em geral os mentirosos são muito agradáveis, 
desde que não se tome como verdade nada do que 
dizem” (4º §). 
 
A relação semântica entre a oração principal e a 
subordinada no enunciado acima é de sentido: 
 

(A) comparativo. 

(B) consecutivo. 

(C) proporcional. 

(D) causal. 

(E) condicional. 
 
 
08  Está INCORRETA a indicação do antecedente 
do termo em destaque em: 
 

(A) “fala-nos de SEUS planos” (3º §) / o mentiroso. 

(B) “O mentiroso conhece as maiores 
personalidades do Mundo – trata-AS até por tu!” 
(3º §) / as maiores personalidades do Mundo. 

(C) “um leitor que terá de sofrer várias encarnações 
para ser digno de O entender.” (3º §) / o 
mentiroso. 

(D) “E ESSE é o inconveniente” (4º §) / tomar-se por 
verdade o que dizem. 

(E) “O que OS torna mais engraçados” (5º §) / os 
posudos. 
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09 “Como CONSERTAM os óculos!” (5º §). 
 
Pelo sentido da frase acima, tem de ser usado o verbo 
CONSERTAR, e não o seu homônimo CONCERTAR 
(harmonizar, participar de concerto). 
 
Das frases abaixo, aquela em que a lacuna deve ser 
preenchida pelo segundo elemento do par de 
homônimos entre parênteses é: 
 

(A) O mentiroso era ____ de uma das pernas (coxo / 
cocho). 

(B) O posudo trabalhava na ____ de licitações 
(sessão / seção). 

(C) Mentirosos e posudos não têm o ____ do 
ridículo (senso / censo). 

(D) O lojista deveria ____ as portas quando 
percebesse o tumulto na rua (cerrar / serrar). 

(E) O posudo recebia em ____ as suas propinas 
(cheque / xeque). 

 
10  “Como se sentam à sua mesa!” (5º §) 
 
O acento indicativo da crase na frase acima foi 
empregado em situação de crase facultativa. É 
facultativo também o emprego do acento indicativo da 
crase em:  
 

(A) O mentiroso falava de seus planos às suas 
amigas. 

(B) Seu amor às coisas poéticas era imenso. 

(C) As coisas que os posudos dizem às claras 
deveriam ser ditas às escondidas. 

(D) O posudo dizia que ia até à Itália a serviço. 

(E) O que ele dizia era agradável às nossas 
fantasias. 

 
 
 
Parte II: Noções Básicas de Administração Pública 
 
 
 
11  Hipótese de grave perturbação da ordem; 
hipótese de exclusividade quanto ao fornecimento do 
produto por representante comercial, observadas as 
demais prescrições legais: no tocante à licitação:   
 

(A) nenhuma das hipóteses é de dispensa nem de 
inexigibillidade. 

(B) aquela hipótese é de dispensa; esta, de 
inexigibilidade. 

(C) ambas as hipóteses são de inexigibilidade. 

(D) ambas as hipóteses são de dispensa. 

(E) esta hipótese é de dispensa; aquela, de 
inexigibilidade. 

 
 

12 O prazo para conclusão da sindicância, de 
acordo com a Lei n

o
 8.112/90, é de: 

 

(A) 60 (sessenta) dias, improrrogável. 

(B) 30 (trinta) dias, improrrogável. 

(C) 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período. 

(D) 90 (noventa) dias, prorrogável por igual período. 

(E) 60 (sessenta) dias, prorrogável por mais                 
30 (trinta) dias.  

 
13 Servidor que tenha amizade íntima ou inimizade 
notória com cônjuge do interessado no processo 
administrativo; servidor que tenha interesse direto ou 
indireto na matéria. De acordo com a Lei n

o
 9.784/99: 

 

(A) a primeira hipótese é de suspeição; a segunda, de 
impedimento. 

(B) ambas são hipóteses de suspeição. 

(C) a primeira hipótese é de impedimento; a segunda, 
de suspeição. 

(D) ambas as hipóteses são de impedimento. 

(E) nenhuma das hipóteses é de suspeição nem de 

impedimento. 

 
14  No processo administrativo disciplinar, a fase de 
inquérito administrativo compreende as seguintes 
fases: 
 

(A) sindicância, defesa e julgamento. 

(B) instrução, defesa e sindicância. 

(C) instrução, relatório e julgamento. 

(D) sindicância, instrução e relatório. 

(E) instrução, defesa e relatório. 
 
 

15  Para fins de apuração de comprometimento 
ético, é considerado servidor, de acordo com o Decreto 
n

o
 1.171/94 (Código de Ética do Servidor Público): 

 

I - Aquele que presta serviço de natureza 
permanente, temporária ou excepcional, em 
sociedade de economia mista. 

II - O voluntário em autarquia, sem retribuição 
financeira. 

III - O servidor investido em concurso para cargo 
efetivo da Administração Pública. 

 
Dos itens acima, estão corretos: 
 

(A) apenas I e III. 

(B) apenas II e III. 

(C) apenas I e II. 

(D) apenas I. 

(E) I, II e III. 
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16 De acordo com a Constituição Federal, servidor 
público que se elege deputado estadual: 
 

(A) ficará afastado de seu cargo, emprego ou 
função, recebendo a remuneração do cargo de 
deputado estadual. 

(B) só será afastado se for servidor público de outro 
ente federativo que não o estado pelo qual se 
elegeu. 

(C) ficará afastado, podendo optar pela 
remuneração de deputado estadual ou a 
remuneração do cargo. 

(D) poderá continuar no cargo, em havendo 
compatibilidade de horários, percebendo as 
duas remunerações. 

(E) continuará no cargo, recebendo as duas 
remunerações.  

 
 
17 A Constituição prevê a possibilidade de critérios 
diferenciados para a concessão de aposentadoria a 
determinadas classes de servidores, EXCETO aos: 
 

(A) que exercem atividades de risco.  

(B) portadores de deficiência. 

(C) professores que comprovem exclusivamente 
tempo de efetivo exercício das funções de 
magistério na educação infantil e no ensino 
fundamental e médio. 

(D) juízes. 

(E) servidores cujas atividades sejam exercidas sob 
condições especiais que prejudiquem a saúde 
ou a integridade física. 

 
 
18 Acerca das disposições constitucionais sobre 
Administração Pública, é correto afirmar que: 
 

(A) o servidor público, tanto civil quanto militar, não 
possui direito de greve e de associação sindical. 

(B) a lei reservará percentual dos cargos e 
empregos públicos para as pessoas portadoras 
de deficiência e definirá os critérios de sua 
admissão. 

(C) poderá haver vinculação da remuneração dos 
servidores ao salário-mínimo. 

(D) os cargos, empregos e funções públicas não são 
acessíveis a estrangeiros, em nenhuma 
hipótese. 

(E) as pessoas jurídicas de direito público e as de 
direito privado prestadoras de serviços públicos 
não responderão pelos danos que seus agentes, 
nessa qualidade, causarem a terceiros. 

 
 
 
 
 

19 A Constituição da República veda as seguintes 
penas: 
 
I - Perda de bens, privativa de liberdade e restritiva 

de direitos. 
II - De caráter perpétuo, cruéis, de banimento. 
III - Morte, salvo em casos de guerra declarada, nos 

termos do art. 84, XIX; banimento; e trabalhos 
forçados. 

IV - Multa, perda de bens e prestação social 
alternativa. 

 
 
Dos itens acima, estão corretos apenas: 
 

(A) I e II. 

(B) II e IV. 

(C) I e III. 

(D) II e III. 

(E) I e IV. 
 
 
20 O servidor em estágio probatório, de acordo com 
a Lei n

o
 8.112/90, faz jus às seguintes licenças e 

afastamentos, EXCETO: 
 

(A) serviço militar. 

(B) estudo ou missão no exterior. 

(C) tratamento de interesses particulares. 

(D) tratamento de saúde de pessoa da família. 

(E) exercício de mandato eletivo. 
 

 

 
Parte III: Conhecimentos Específicos  
 
 

 

21 O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído 
pelo conjunto das ações e de serviços de saúde sob 
gestão pública e está organizado: 
 
 

(A) como um órgão de caráter consultivo, que conta 
com a participação de representantes do 
governo e dos usuários. 

(B) em redes regionalizadas e hierarquizadas e atua 
em todo o território nacional, com direção única 
em cada esfera de governo. 

(C) em uma estrutura que atua isoladamente na 
promoção dos direitos básicos de cidadania e de 
representações sociais e comunitárias. 

(D) de forma a  inserir-se no contexto das políticas 
públicas de saúde em ações exclusivamente de 
promoção da saúde e prevenção de doenças. 

(E) obedecendo aos princípios organizativos e 
doutrinários da universalidade, integralidade, 
equidade e centralização político-administrativa. 
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22 A Lei n
o
 8.080/90 determina, em seu artigo 9º, 

que a direção do SUS deve ser única. De acordo com 
o inciso I do artigo 198 da Constituição Federal, no 
âmbito da União, a direção única do SUS é exercida 
pelo:  
 

(A) Conselho Nacional de Saúde. 

(B) secretário de Saúde. 

(C) representante estatal. 

(D) presidente da ANVISA. 

(E) Ministério da Saúde. 
 
23 O SUS conta em cada esfera de governo com as 
seguintes instâncias colegiadas de participação da 
sociedade: 
 

(A) Fundação Nacional de Saúde e Secretaria de 
Saúde. 

(B) Programa Saúde da Família e o Pacto pela Vida. 

(C) Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. 

(D) Fundo Nacional de Saúde e a Comissão 
Bipartite. 

(E) Ministério da Saúde e a Comissão Intergestora. 
 
24 O trabalho em saúde depende, sempre, de 
trabalho coletivo; em geral, da ação de equipes de saúde. 
O trabalho em equipe multiprofissional consiste em: 
 

(A) um trabalho coletivo que se configura na relação 
recíproca entre as múltiplas intervenções 
técnicas e a interação dos agentes de diferentes 
áreas profissionais. 

(B) hierarquização piramidal, com segmentação do 
trabalho por corporações e/ou setor de 
atendimento. 

(C) um trabalho regulado por relações hierárquicas, 
ordenadas e disciplinadas pelo poder/saber 
médico.  

(D) um conjunto de agentes da mesma categoria 
profissional onde todos se ajudam mutuamente 
em busca do alcance de melhores resultados. 

(E) um grupo de profissionais de diferentes 
categorias que estão à disposição dos pacientes 
para executar com eficácia suas atividades 
específicas. 

 
25 O Pacto pela Vida é o compromisso entre os 
gestores do SUS em torno de prioridades que 
apresentam impacto sobre a situação de saúde da 
população brasileira. São seis, as prioridades 
pactuadas, dentre elas: 
 

(A) implementação do Programa Sentinela. 

(B) reorganização do SUS, priorizando a abertura de 
concursos e contratações. 

(C) fortalecimento da atenção hospitalar. 

(D) controle do câncer de colo de útero e de mama. 

(E) implantação de práticas humanitárias nas 
unidades de emergências. 

26 Com relação aos tipos de insulina, pode-se 
afirmar que a: 

 

(A) ultrarrápida tem aspecto leitoso e é administrada 
por via subcutânea. 

(B) NPH é de ação rápida e deve ser administrada 
por via subcutânea. 

(C) regular tem aspecto transparente e cristalino e 
pode ser administrada por via endovenosa, 
intramuscular e subcutânea. 

(D) ação ultralenta de aspecto límpido inicia seu 
efeito entre 1 e 5 minutos e deve ser 
administrada sempre pela via intramuscular. 

(E) pré-misturas são insulinas NPH e Regular 
misturadas no mesmo frasco em proporções 
fixas, e devem ser administradas por via 
endovenosa. 

 
 
27 Para um cliente portador de diabetes mellitus 
foram prescritas 30 UI de insulina via subcutânea. 
Porém, a unidade hospitalar só dispõe de frascos de 
100 UI/mL e seringas de 3 mL. A quantidade, em mL, 
de insulina a ser aspirada e aplicada é de: 
 

(A) 30. 

(B) 3,3. 

(C) 1. 

(D) 0,3. 

(E) 0,1. 

 
28 Para infundir, em 1 hora e 30 minutos, 180 mL 
de soro fisiológico (SF) a 0,9%, o número de 
microgotas que deverá correr em 1 minuto é: 
 

(A) 120. 

(B) 90. 

(C) 60. 

(D) 40. 

(E) 18. 
 
 
29 Para administrar 3.500.000 UI de penicilina 
cristalina, o técnico em enfermagem deverá aspirar de 
um frasco de 5.000.000UI, que foi diluído em 8 mL de 
água destilada, o volume, em mililitros, de: 
 

(A) 3,5. 

(B) 4. 

(C) 5. 

(D) 5,6. 

(E) 7. 
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30 Ao Sr. Jorge foram prescritos 180 mg de 
aminofilina diluída em 50 mL de soro glicosado  a 5%. 
Na unidade só há disponíveis ampolas com 10 mL de 
aminofilina a 2,4%. A quantidade, em mililitros, de 
aminofilina a 2,4% que se deve administrar é de: 
 

(A) 75. 

(B) 7,5. 

(C) 65. 

(D) 6,5. 

(E) 2,4. 
 
 
31 Considerando-se a administração de 
medicamentos por via intradérmica (ID), identifique se 
são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo. 
 

I - Por ser a derme pouco extensível, deve-se tomar 

cuidado com o volume, utilizando o máximo de 

0,5 mL. 

II - Esta via é bastante restrita e normalmente o local 

utilizado é a face anterior da coxa ou a região do 

abdômen. 

III - O ângulo de aplicação é de 10° a 15º, e a agulha 

deve ser de calibre 13x3,8, ou 13x4,0, ou 13x4,5. 

IV - É uma via utilizada com frequência na aplicação 

de vacinas, anticoagulantes e hipoglicemiantes. 

 
As afirmativas I, II, III e IV são, respectivamente:  
 

(A) V, V, V, F. 

(B) F, F, F, V. 

(C) F, V, V, F. 

(D) V, F, V, F. 

(E) F, V, F, V. 
 
 
32 Na administração de medicamentos via 
intramuscular (IM), NÃO se deve utilizar a região 
dorsoglútea em: 
 

(A) obesos com atrofia do músculo deltoide. 

(B) idosos com lesões irreversíveis de membros 
inferiores. 

(C) crianças menores de 2 anos, principalmente 
aquelas que ainda não andam. 

(D) pessoas que possuam embolias pulmonares ou 
lesões irreversíveis. 

(E) adultos jovens com aparelho gessado em um 
dos membros inferiores. 

 
 
 
 
 
 

33 Considerando-se os processos básicos de 
cuidados de enfermagem para a promoção da 
segurança do paciente, recomenda-se: 
 

(A) sempre utilizar idade, sexo, diagnóstico, número 
do leito ou do quarto para identificar o paciente. 

(B) que antes de desconectar os sistemas, se 
realize a desinfecção das conexões de cateteres 
com solução antisséptica alcoólica e gaze.  

(C) utilizar somente equipos transparentes ou de cor 
verde nas infusões de dietas enterais. 

(D) o uso de luvas para substituir a necessidade de 
higienização das mãos. 

(E) que antes e após a realização de 
procedimentos, lavem-se as mãos com água e 
sabão, ou com antisséptico, ou as higienizem 
com uma formulação iodada. 

 
34 São medidas fundamentais para a prevenção 
das pneumonias hospitalares e da mortalidade, 
relacionadas à ventilação mecânica: 
 

(A) manter os pacientes com a cabeceira elevada 
entre 5º e 10º. 

(B) utilizar o sistema de sucção aberto na aspiração 
de secreções das vias respiratórias. 

(C) manter secreções acima do balonete 
(subglótica) para evitar tamponamento. 

(D) avaliar sedação e mantê-la  sempre que possível 
para evitar aspiração. 

(E) realizar higiene oral com antissépticos 
(clorexidina veículo oral 0,12% ou 0,2%). 

 
 
35 Os drenos cirúrgicos são dispositivos utilizados 
para a saída de ar e secreções de uma ferida para um 
curativo ou um aspirador portátil. Em relação à 
realização de curativos de feridas com drenos é correto 
afirmar que: 
 

(A) os do tipo Penrose ou tubular devem ser 
mantidos ocluídos com bolsa estéril ou com 
gaze estéril por 72 horas.  

(B) o curativo do dreno de sistema aberto deve ser 
realizado junto com o da incisão cirúrgica, 
iniciando, sempre, pelo local mais contaminado. 

(C) na realização do curativo dos drenos Penrose, o 
uso de alfinetes são indicados como meio de 
evitar mobilização.  

(D) devido ao risco de acidentes, não se realizam 
curativos nas feridas com sistema de drenos 
fechados (Torácico, Portovac). 

(E) nos sistemas de drenagem aberta, a remoção do 
curativo anterior deve ser feita com pinça e 
solução de compostos fenólicos. 

 
 
 



 9 

36 Considerando-se os tipos de cobertura, ação e 
indicação de curativos, observe as afirmativas a seguir. 
 

I - O carvão ativado e prata absorvem o exsudato e 
preenchem cavidades. Seu uso é indicado para 
feridas cavitárias, e áreas de exposição óssea. 

II - O filme transparente deve ser usado na fixação de 
cateteres vasculares e feridas secas. 

III - A sulfadiazina de prata a 1% tem ação bactericida 
e bacteriostática, e é indicada nas queimaduras.  

IV - O hidropolímero com prata é indicado em feridas 
limpas, pouco exsudativas e na prevenção de 
úlcera por pressão. 

 
Das afirmativas acima, apenas: 
 

(A) II está correta. 

(B) I e II estão corretas. 

(C) II e III estão corretas. 

(D) I e IV estão corretas. 

(E) III e IV estão corretas.  

 

37 As gestantes com pré-eclâmpsia leve, de 
preferência, devem ser hospitalizadas para avaliação 
diagnóstica inicial. Nesta situação, dentre outros 
cuidados, o técnico em enfermagem deve: 
 

(A) verificar sinais vitais e orientar quanto à dieta 
hipossódica e ao repouso absoluto. 

(B) administrar anti-hipertensivo de ação rápida e 
colher urina de 24 horas. 

(C) manter cabeceira e membros inferiores 
elevados, administrar anticonvulsivantes.  

(D) manter em dieta zero, registrar queixas de 
enjoos e sangramentos e preparar para parto 
cesário.  

(E) verificar pressão arterial  de 4 em 4 horas, 
oferecer dieta normossódica e manter repouso 
relativo. 

 
 
38 Considerando-se uma gestante cujo primeiro dia 
da última menstruação foi em 27/01/2015, a data 
provável do parto, segundo regra de Näegele, será em: 
 

(A) 27/09/2015.  

(B) 31/10/2015. 

(C) 20/10/2015. 

(D) 03/11/2015. 

(E) 10/11/2015. 
 
 
 
 
 
 

39 Durante os cuidados no pré-natal, é importante 
que a equipe de saúde converse com a gestante sobre 
as vantagens da amamentação e a oriente quanto:  
 

(A) à importância do banho de sol nas mamas por 
15 minutos, ou banhos de luz com lâmpadas de 
40 watts, à distância aproximada de um palmo. 

(B) a evitar o uso de sutiã, durante o primeiro 
trimestre da gestação, para garantir a formação 
dos canais de produção do leite. 

(C) à necessidade do uso constante de sabões, 
cremes ou pomadas no mamilo para evitar dor 
ou rachaduras durante a amamentação. 

(D) à retirada do colostro, durante a gestação, 
através da expressão do peito ou ordenha. 

(E) à presença de achatamentos dos contornos da 
mama e de assimetrias, por serem sinais de 
normalidade no processo de preparação 
fisiológica para amamentação. 

 
 
 
40 Nas pessoas com hanseníase multibacilar, 
problemas na face são muito frequentes. Assim, 
qualquer esforço para prevenir e tratar as 
incapacidades e deformidades físicas precisa ser 
valorizado. Dentre as orientações de autocuidado ao 
paciente com hanseníase destaca-se: 
 

(A) evitar lavar o nariz; as cascas de dentro do nariz 
devem ser retiradas com o dedo envolvido com 
algodão umedecido em água morna.  

(B) observar as pálpebras, verificar se há cílios 
invertidos; se houver, retirar com uma pinça. 

(C) manter os olhos secos e pouco lubrificados para 
evitar lacrimejamento. 

(D) se houver cisco no olho, retirá-lo utilizando uma 
toalha macia. 

(E) assoar sempre com força o nariz, para evitar 
formação de grumos. 

 
41 A transmissão vertical do vírus da 
imunodeficiência humana (HIV) ocorre através do(a): 
 

(A) contato direto com saliva, suor ou secreções 
cérvico-vaginais. 

(B) relação sexual e do compartilhamento de 
seringas e agulhas contaminadas. 

(C) passagem do vírus da mãe para o bebê na 
gestação, parto ou amamentação. 

(D) herança congênita, mitocondriais ou 
hereditárias. 

(E) transfusão de sangue e seus derivados 
contaminados pelo vírus. 
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42 O meio mais eficaz de prevenir a tuberculose é a: 
 

(A) detecção precoce dos casos existentes na 
comunidade e o seu tratamento correto. 

(B) identificação de casos de triquíase nos alvéolos 
pulmonares. 

(C) mobilização da comunidade para desenvolver 
medidas simples de higiene. 

(D) quimioprofilaxia e evitar áreas de grande 
concentração humana. 

(E) melhoria dos serviços de infraestrutura urbana, 
como coleta de lixo e saneamento. 

 
 
43 Em relação à dengue, observe as afirmativas a 
seguir. 
 

I - A transmissão do ser humano para o mosquito 
ocorre enquanto houver presença de vírus no 
sangue do ser humano, chamado período de 
viremia. 

II - A prova do laço deve ser realizada 
obrigatoriamente em todos os casos suspeitos de 
dengue, durante o exame físico. 

III - Devido ao risco de hemorragia, o doente só pode 
tomar analgésicos à base de salicilatos. 

IV - Os sinais de alarme e o agravamento do quadro 
clínico costumam ocorrer na fase de remissão da 
febre (entre o 3º e o 6º dia da doença). 

V - O período adequado para realização da sorologia 
dá-se a partir do sexto dia de doença. 

 
  Das afirmativas acima, apenas:  

 

(A) III está correta. 

(B) I e III estão corretas. 

(C) III e IV estão corretas. 

(D) II, IV e V estão corretas. 

(E) I, II, IV e V estão corretas. 

44 A imunização contra a hepatite B é realizada em: 
  

(A) uma única dose da vacina e deve ser aplicada 
logo após o nascimento, nas primeiras 12 horas 
de vida. 

(B) duas doses, com intervalo de 30 dias entre elas. 

(C) uma dose em qualquer idade, sendo necessário 
uma dose de reforço a cada 10 anos. 

(D) três doses, com intervalo de um mês entre a 
primeira e a segunda dose e de seis meses 
entre a primeira e a terceira dose. 

(E) dez doses, nos seis primeiros anos de vida. 
 
 
 
 
 

45 Diante de uma puérpera com diagnóstico de HIV 
ou AIDS, o técnico em enfermagem deve: 
 

(A) isolar a paciente até o terceiro dia de uso do 
antirretroviral. 

(B) inibir a lactação por meio do enfaixamento das 
mamas com ataduras. 

(C) orientar sobre planejamento reprodutivo  e 
encaminhá-la ao programa de laqueadura 
tubária. 

(D) oferecer kit específico para assistência às 
parturientes portadoras do HIV e aos seus 
recém-nascidos expostos. 

(E) manter a mãe e seu filho separados até ser 
iniciada a quimioprofilaxia do recém-nascido. 

 
46 Em relação ao procedimento para verificação da 
pressão arterial (PA), é correto afirmar que: 
 

(A) recomenda-se manter o braço do paciente 
esticado e na altura do coração, livre de roupas, 
com a palma da mão voltada para baixo. 

(B) a posição recomendada para a medida da 
pressão arterial de gestantes é a deitada. 

(C) em idosos pode ocorrer a pseudo-hipertensão, 
caracterizada por nível de pressão arterial 
falsamente elevado em decorrência do 
enrijecimento da parede da artéria. 

(D) ao desinflar o manguito, determina-se a pressão 
diastólica  no momento do aparecimento do 
primeiro som e, a sistólica, no desaparecimento 
do som. 

(E) deve-se posicionar a campânula do estetoscópio 
suavemente sobre a artéria radial, evitando 
compressão excessiva. 

 
 
47 Segundo o Ministério da Saúde, os sintomas 
clássicos de diabetes são: poliúria, polidipsia, polifagia 
e perda involuntária de peso. São, respectivamente, 
significados das expressões: poliúria, polidipsia e 
polifagia: 
 

(A) aumento do volume de urina; grande sensação 
de sede; fome excessiva. 

(B) aumento da frequência urinária; elevação 
gradativa da glicemia; falta de apetite. 

(C) diminuição do volume de urina; sonolência; 
salivação excessiva. 

(D) aumento anormal de urina durante a noite; níveis 
de colesterol aumentado; dormência em 
membros inferiores. 

(E) pouca produção de urina; eliminação urinária de 
glicose; coceira. 
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48 Um dos cuidados ao recém-nascido, ainda na 
sala de parto, é a realização da profilaxia contra 
infecção gonocócica que consiste em: 
 

(A) administrar vitamina K em uma única dose de 
1,0 mL, por via intramuscular. 

(B) instilar uma gota de nitrato de prata a 1% no 
fundo do saco lacrimal inferior de cada olho. 

(C) envolver o coto umbilical com gaze embebida 
em álcool etílico 70% ou clorexidina alcoólica 
0,5%. 

(D) retirar todo vernix caseoso por meio de um 
banho de imersão. 

(E) colher sangue do cordão e enviar ao laboratório 
de análise bioquímica. 

 
49 O Estatuto da Criança e do Adolescente, no 
capítulo I, art. 10º, inciso V, estabelece que: “os 
hospitais e demais estabelecimentos de atenção à 
saúde de gestantes, públicos e particulares, são 
obrigados a manter alojamento conjunto, possibilitando 
ao neonato a permanência junto à mãe”. Uma das 
atribuições do técnico em enfermagem no alojamento 
conjunto é: 

(A) nas primeiras horas após parto ou até a descida 
do leite materno, oferecer ao recém-nascido 
solução de glicose. 

(B) encorajar o aleitamento materno de três em três 
horas. 

(C) evitar que acompanhante/familiar permaneça por 
muitas horas no recinto, para prevenir infecção 
cruzada. 

(D) orientar a não oferecer bicos artificiais ou 
chupetas às crianças amamentadas no seio, 
especialmente no período de estabelecimento 
da lactação. 

(E) orientar as mães que, para estimular e aumentar 
a produção de leite, elas devem amamentar 
outros recém-nascido além do seu. 

 
50 O técnico em enfermagem acompanha um 
cliente que deverá permanecer em posição de 
Trendelenburg. O técnico deverá colocar o cliente: 
 

(A) em decúbito ventral, com as pernas estendidas 
ou ligeiramente flexionadas. 

(B) semissentado, com a cabeceira da cama erguida 
e joelhos elevados. 

(C) em decúbito lateral esquerdo, com a perna 
direita flexionada. 

(D) em pé, com os braços ao longo do corpo e as 
pernas ligeiramente afastadas. 

(E) deitado dorsal, com a cabeça em nível mais 
baixo que o resto do corpo. 

 
 
 

51 Em relação à transfusão de concentrado de 
hemácias, pode-se afirmar que: 
 

(A) é absolutamente contraindicada a transfusão em 
pacientes com febre. 

(B) hemácias podem ser transfundidas em acesso 
venoso compartilhado, apenas com cloreto de 
sódio a 0,9%. 

(C) em idoso, o período de infusão deve exceder a  
4 horas. 

(D) se a infusão estiver muito lenta, deve-se utilizar 
solução de soro glicosado. 

(E) deve-se sempre aquecer o produto 
hemoterápico antes da transfusão. 

 
52 Em relação aos resíduos gerados pelos Serviços 
de Saúde, a Norma Regulamentadora de Segurança e 
Saúde, no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde 
(NR-32), estabelece que: 
 

(A) os recipientes existentes nas salas de cirurgia e 
de parto não necessitam de tampa de vedação. 

(B) a segregação dos resíduos deve ser realizada 
fora do local onde são gerados. 

(C) os sacos utilizados para acondicionamento 
devem ser resistentes e preenchidos até sua 
total capacidade. 

(D) nos serviços de saúde de pequeno porte é 
desnecessária a existência de local próprio para 
armazenamento externo dos resíduos. 

(E) para os recipientes destinados à coleta de 
material perfurocortante, o limite máximo de 
enchimento deve estar localizado 2 cm abaixo 
do bocal. 

 
53 No quadro de choque, por ser uma ocorrência 
grave, o prognóstico dependerá da rapidez no 
atendimento. Considerando-se a possibilidade do 
cliente entrar em choque, recomenda-se: 
 

(A) aspirar vias aéreas. 

(B) providenciar material para instalar PVC. 

(C) administrar diuréticos. 

(D) puncionar uma veia. 

(E) elevar cabeceira da cama. 
 
54 Na sala de cirurgia, em relação ao uso do bisturi 
elétrico, o técnico em enfermagem deve colocar a 
placa neutra em contato com:  
 

(A) a superfície metálica da mesa cirúrgica. 

(B) regiões escarificadas e hipervolêmicas. 

(C) região de grande massa muscular. 

(D) áreas de grande pilosidade. 

(E) a pele limpa e úmida. 
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55 No cateterismo vesical, a fixação da sonda no 
homem é na: 
 

(A) face interna da coxa esquerda. 

(B) face interna da coxa direita. 

(C) região esfincteriana. 

(D) região sobre o períneo. 

(E) região hipogástrica. 
 
56 Em uma situação em que o paciente com sonda 
nasogástrica sem drenagem apresente náuseas, 
vômitos e distensão abdominal, o técnico em 
enfermagem deverá: 
 

(A) administrar antiemético. 

(B) introduzir oxigenoterapia. 

(C) retirar sonda nasogástrica. 

(D) aspirar a sonda suavemente com uma seringa. 

(E) oferecer líquido para evitar desidratação. 
 
57 O material que é contraindicado ao processo de 
esterilização pelo calor úmido é o(a): 
 

(A) tecido. 

(B) material termossensível. 

(C) borracha. 

(D) metal. 

(E) vidro. 
 
58 A nomenclatura ou terminologia cirúrgica é o 
conjunto de termos usados para indicar o 
procedimento cirúrgico. O significado da palavra 
esplenectomia é: 
 

(A) abertura da cavidade abdominal. 

(B) correção do nariz. 

(C) sutura do rim. 

(D) abertura cirúrgica na parede abdominal para 
comunicar uma porção do cólon com o exterior. 

(E) retirada do baço. 
 
 
59 De acordo o art. 121 do Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem, “as infrações serão 
consideradas leves, graves ou gravíssimas, segundo a 
natureza do ato e a circunstância de cada caso.” É 
considerada infração gravíssima aquela que: 
 

(A) cause dano patrimonial ou financeiro. 

(B) ofenda a integridade física ou mental de 
qualquer pessoa. 

(C) provoque dano moral irremediável em qualquer 
pessoa. 

(D) venha a difamar organizações da  categoria ou 
instituições. 

(E) provoque perigo de vida. 
 

60 O técnico em enfermagem exerce as atividades 
auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à equipe 
de enfermagem, cabendo-lhe: 
 

(A) execução dos programas de assistência integral 
à saúde individual e de grupos específicos. 

(B) cuidados diretos de enfermagem a pacientes 
graves com risco de vida. 

(C) consulta de enfermagem. 

(D) organização dos serviços de enfermagem e de 
suas atividades técnicas. 

(E) cuidados de enfermagem de maior 
complexidade técnica e que exijam 
conhecimentos científicos adequados. 
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Parte IV: Redação 
 
Há, no Brasil, alguns movimentos de inclusão social que oferecem aos necessitados oportunidades de acesso aos 
bens e serviços usufruídos pela maioria dos integrantes da sociedade.  
 

Para dar prosseguimento a esse assunto, são apresentados os textos abaixo, que devem ser usados como 
motivadores para produção de uma redação. Não os copie. Leia-os com atenção e reflita sobre o tema. 
 

“A pobreza não é relacionada somente à falta de recursos, mas engloba diversos elementos como a desigualdade 
na distribuição de renda, a vulnerabilidade, a exclusão social, a violência, a discriminação, a ausência de 
dignidade.” 
 

Inclusão Social no Brasil. Disponível em: www.unesco.org/new/pt/brasilia/social-and-hullman-sciences/social-inclusion. Acesso 
em 19 abril 2015. 
 

“A exclusão social traz graves consequências tanto para o indivíduo excluído quanto  para a própria sociedade. 
Essa é uma realidade que acontece desde a Antiguidade, tendo como maior consequência o sofrimento e a 
privação.” 
 

PARRA, Ana Carolina e FERIM, Bruna  O desafio de inclusão social no Brasil. In.; Mal-Estar e Sociedade. v. 5, n.9 92012. 

Disponível em http://www.uemg.br/openjournal/index.php/malestar/article/view/204/225. Acesso em 19 abril 2015. 
 

“A inclusão social traz no seu bojo a equiparação de oportunidades (...) A inclusão social é, na verdade, uma 
medida de ordem econômica, uma vez que o portador de deficiência e outras minorias tornam-se cidadãos 
produtivos, participantes, conscientes de seus direitos e deveres, diminuindo, assim, os custos sociais. Dessa 
forma, lutar a favor da inclusão social deve ser responsabilidade de cada um e de todos coletivamente.” 
 

MACIEL, Maria Regina Cazzaniga  Portadores de deficiência: a questão da inclusão social. São Paulo, Perspectiva, v.14. 

n.  2, abril-junho 2000 . Disponível em : http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-88392000000200008&script=sci_arttext 
 

 

Partindo das ideias motivadoras expressas acima, elabore um  texto dissertativo, abordando o seguinte tema:       
 

A inclusão social pela arte e pelo esporte 
 

No desenvolvimento do tema, o candidato deverá: 
 

 demonstrar domínio da escrita-padrão; 

 manter a abordagem nos limites da proposta; 

 redigir um texto dissertativo (não serão aceitos textos narrativos nem poemas); 

 demonstrar capacidade de seleção, organização e relação de argumentos, fatos e opiniões para 
defender seu ponto de vista. 

 

Apresentação da redação: 
 

 O texto deverá ter de 20 a 25 linhas, mantendo-se no limite de espaço para a Redação. 

 O texto definitivo deverá ser passado para a Folha de Redação (o texto da Folha de Rascunho não será 
considerado), em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material 
transparente. 

 A redação não deve ser identificada, por meio de assinatura ou por qualquer outro sinal. 
 

Leia abaixo, com atenção, os critérios que serão usados para a avaliação de seu texto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 aspectos formais da Língua Portuguesa: texto adequado à modalidade escrita culta, observando-se as 
normas: de pontuação, ortográficas (conforme o acordo ortográfico em vigor), de concordância nominal 
e verbal, de regência nominal e verbal, de flexão nominal e verbal e de emprego de pronomes.  

     Pontuação máxima: 30 pontos  
 

 aspectos textuais: estruturação de períodos e de parágrafos, observando-se a unidade lógica e a 
coerência das ideias entre as partes do texto; adequação ao tema proposto e ao modo de organização 
do discurso: descrição, narração, dissertação/argumentação.  

     Pontuação máxima: 30 pontos  
 

 aspectos discursivos: coesão textual; coerência interna e externa; concisão e clareza das ideias; 
aprofundamento dos argumentos utilizados; adequação semântica.  

     Pontuação máxima: 40 pontos 

 



 15 

R
A

S
C

U
N

H
O

 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

5 

10 

15 

20 

25 


