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Sala de Prova: numero Carteira de Prova: número
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Observações

1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, que é constituída 
de TRINTA (30) questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das quais somente uma está 
correta. 

2. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 questões que deve conter.

3. CARTÃO DE RESPOSTAS: Verifique se as informações que constam no seu cartão resposta estão corretas. Se os  
dados  estiverem  corretos,  assine  o  cartão.  Caso  haja  algum  erro,  notifique  imediatamente  o  erro  ao  fiscal.  
Oportunamente, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

4. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Verifique seus dados impressos nesta folha. Use caneta 
esferográfica  PRETA para preencher TODO o quadrículo (a marcação indevida anula a resposta dada na questão). 
Entregue o cartão-resposta ASSINADO no local indicado. Não amasse, não dobre e não suje o cartão-resposta, sob 
pena do não-reconhecimento das respostas pelos equipamentos de leitura.

5. PERMANÊNCIA NA SALA: É vedado sair da sala de provas antes das 10:00 horas, sob pena de desclassificação. 
O término da prova é às  12:30 horas, impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não há previsão de horário  
extra para o preenchimento do cartão de respostas.

6. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o cartão de respostas. 
Pode, contudo, levar consigo o caderno de provas.

7. DECLARO TER RECEBIDO O CARTÃO DE RESPOSTAS REFERENTE À INSCRIÇÃO ACIMA.

___________________ _______________________
NOME DO FISCAL ASSINATURA DO FISCAL



LÍNGUA PORTUGUESA
Facebook na Argentina oferece 54 opções de identidade de gênero

Pela  primeira  vez  na  América  Latina,  o  Facebook disponibilizou  a  opção  “gênero  personalizado”, 
permitindo ao usuário escolher entre 54 alternativas.

As categorias foram elaboradas por organizações que militam pela diversidade sexual na Argentina.
“Não  é  por  acaso  que  a  Argentina  é  o  primeiro  país  da  América  Latina  a  ter  a  opção  de  gênero  

personalizado na rede social  Facebook. Este passo adiante tem a ver com muitas outras coisas que aconteceram e 
que têm relação com a diversidade e a inclusão”, comemorou Cesar Cigiuti, presidente da CHA, durante o ato de  
lançamento da nova plataforma do Facebook.

Agora já é possível escolher entre “Deseje a ela um feliz aniversário”, “Deseje a ele um feliz aniversário”  
ou a opção neutra “Deseje um feliz aniversário”.

“Trans”, “torta”, “trans femenino”, “trans masculino”, “transgénero”, “transexual”, “transgénero femenina”, 
“transgénero masculino”, “trava” e “travesti” são dez das opções possíveis quando o usuário escolher a letra ‘T’ no  
item “sexo”,  que  possui  agora  três  alternativas:  “personalizado”,  “hombre”  e  “mujer”.  Clicando  na  letra  ‘G’,  
aparecem  os  termos  “gay”,  “andrógino”,  “andrógina”,  entre  outros.  Com  ‘P’,  as  identidades  possíveis  são  
“poliamoroso”, “poliamorosa”, “poliamorosx”, “puto”, “pansexual hombre” e “pansexual mujer”.

Nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Espanha já havia opções personalizadas.
Claudia Castrosín, vice-presidenta da Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans (FLGBT), disse 

que “existem muitas identidades, mas na verdade são infinitas. Como são infinitas,  seguramente não poderemos 
contemplar todas elas porque em matéria de identidade, cada um se define como quer e como se sente. Mas este é  
um grande passo rumo à inclusão”.

(Daniella Cambaúva, Carta Capital online, visualizado em 31 de agosto de 2015).

1.  Segundo o texto, somente NÃO é possível afirmar sobre as opções de identidade de gênero no Facebook que

A. ela é infinita.

B. cada um se define como quer.

C. não existem muitas identidades.

D. cada um se define como se sente.

E. não é possível contemplar todas nas redes sociais.

2. A partir das opções a seguir  “Deseje a ela um feliz aniversário”, “Deseje a ele um feliz aniversário” ou 
“Deseje um feliz aniversário” é possível afirmar que

A. “Ele” ou “ela” não tem nenhuma relação com gênero na língua. É apenas uma forma possível de se referir ao 
outro/a.

B. “Ele” ou “ela” são reducionistas por natureza. A língua dispõe de um pronome neutro para se referir ao outro 
nos casos de “indefinição” de gênero.

C. a última opção seria uma forma de ao não se especificar se “ele” ou “ela” se produz um efeito positivo de  
despreocupação com a questão de definir o outro.

D. as 3 opções são reducionistas tendo em vista que temos 54 identidades de gênero possíveis e os pronomes  
disponíveis “ele” ou “ela” não dão conta de identificar todas as opções possíveis.

E. desejar um feliz aniversário não poderia representar uma forma de reconhecimento do gênero do outro já que 
é muito pouco para se pensar a amplitude do que significa a identidade de gênero.



3.  Em:  “As  categorias foram  elaboradas  por  organizações  que  militam  pela  diversidade  sexual  na  
Argentina” , pode-se afirmar que

A. diversidade sexual não tem qualquer relação com identidade de gênero, na Argentina.

B. “Foram elaboradas” significa dizer que as categorias foram inventadas pelas organizações.

C. o sintagma “As categorias” não retoma o sintagma “54 alternativas” do parágrafo anterior.

D. as 54 alternativas disponíveis foram pensadas por diversas organizações que lutam pela visibilidade, direitos 
etc.

E. “Militam” no texto diz respeito a quem segue a carreira das armas, tendo como função específica a defesa da 
Pátria.

4. Somente NÃO é possível afirmar sobre a inclusão das 54 opções de identidade de gênero, segundo o texto, que

A. foi uma imposição do Facebook.

B. as identidades de gênero são infinitas.

C. é um grande passo rumo à inclusão da diversidade.

D. tem a ver com muitas outras coisas que aconteceram.

E. nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Espanha já havia opções personalizadas.

5. A ideia presente em “Pela primeira vez na América Latina”, é retomado em

A. a Argentina é o primeiro país a ter a opção de gênero personalizado na rede social.

B. nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Espanha já havia opções personalizadas.

C. Claudia Castrosín disse que “existem muitas identidades, mas na verdade são infinitas.

D. As categorias foram elaboradas por organizações que militam pela diversidade sexual.

E. Cesar Cigiuti, comemorou durante o ato de lançamento da nova plataforma do Facebook.

MATEMÁTICA
6. No próximo mês José pretende guardar 18% de seu salário. Sabendo que o salário de José é R$ 1.200,00, então é  
correto afirmar que ele guardará

A. R$ 120,00.

B. R$ 180,00.

C. R$ 210,00.

D. R$ 216,00.

E. R$ 218,00.



7. O quadro abaixo apresenta a quantidade de medicamento ministrada em um paciente durante três dias. Com base 
nas informações do quadro, é correto afirmar que a quantidade total (quantidade ministrada nos três dias), em ml,  
ministrada, neste paciente, foi

Dia Quantidade de dose por dia Quantidade ministrada por 
dose (em ml)

Primeiro 3 4

Segundo 3 2

Terceiro 2 1
 

A. 7.

B. 15.

C. 17.

D. 19.

E. 20.

8. Uma empresa que produz canetas calcula o custo de produção pela fórmula C=0,35x , onde x  é a quantidade 
de canetas e C  o custo total para a produção de x  canetas. Com  base nestas informações é correto afirmar que 
para produzir 340 canetas o custo total é

A. R$ 102,00.

B. R$ 119,00.

C. R$ 127,00.

D. R$ 142,00.

E. R$ 170,00.

9. Um capital de R$ 5.000,00 aplicado, a juros simples, a uma taxa de 3% ao semestre rende, por semestre,

A. R$ 100,00.

B. R$ 125,00.

C. R$ 150,00.

D. R$ 175,00.

E. R$ 200,00.

10. O perímetro de um quadrado de lados medindo 3,7 cm é

A. 12,8 cm.

B. 13,5 cm.

C. 13,7 cm.

D. 14,2 cm.

E. 14,8 cm.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
11. A Tuberculose Pulmonar é uma doença infecto contagiosa de notificação compulsória, a sua transmissão ocorre 
por via respiratória. É indicado manter o paciente em isolamento. Assinale a alternativa correta.

A. Isolamento de contato para multirresistente .

B. Isolamento reverso para imunossuprimidos.

C. Isolamento respiratório para gotículas.

D. Isolamento respiratório para aerossóis.

E. Isolamento  padrão e de contato.

12. As úlceras por pressão ocorrem quando a pressão contínua  aplicada à pele é maior que a pressão de fechamento  
capilar, aproximadamente 32 mmHg. Assinale os fatores de risco para o desenvolvimento de úlcera por pressão.

A. Normotermia e eupneia.

B. Imobilidade e atrito/fricção.

C. Deambulação e normocardia.

D. Lúcidez e comunicação.

E.  Hidratação e higidez.

13. Na avaliação do estado neurológico do paciente que sofreu lesão cerebral é necessário observar: a resposta moto -
ra, a resposta verbal e a abertura dos olhos, utilizando-se da

A. escala de Braden.

B. escala de Intensidade da Dor.

C. escala de Coma de Glasgow.

D. escala de Depressão Sensorial.

E. escala de Norton.

14. Assinale V para alternativa verdadeira e F para alternativa falsa. Em seguida, assinale a alternativa correspon-
dente.

(  ) Para alimentação enteral, o paciente deverá ser mantido em decúbito dorsal por aproximadamente duas 
horas.
(  )   Oxigenoterapia é administração de ar enriquecido de oxigênio, podendo empregar vários sistemas, mas 
sempre umidificados para evitar que as mucosas ressequem.
(  ) Flebotomia, ou dissecação de uma veia, é um procedimento cirúrgico que consiste na exposição de veia 
para introdução de uma cateter para infusão de soluções endovenosas.
(  ) A colocação da Sonda Sengstaken Blackemore tem como objetivo tamponar as varizes esofágicas para 
deter o sangramento.
(  ) O Choque Anafilático  caracteriza-se pelo brusco aparecimento de um trauma onde há grande perda san-
guínea.

A. V, V, F, V, V.

B. V, F, F, F, V.

C. V, V, V, V, F.

D. F, V, F, V, F.

E. F, V, V, V, F.



15. Como são classificados os materiais, segundo Spalding (1968), que entram em contato com tecido estéril, tecido  
não colonizado?  

A. Não crítico.

B. Semi-crítico.

C. Crítico.

D. Asséptico.

E. Especial.

16. A administração de medicamento injetável, nos tecidos adiposos abaixo da pele, permite uma absorção mais 
lenta e gradativa onde há menor traumatismo tecidual. Para tanto, são recomendadas soluções aquosas e suspensões  
não irritantes pela via

A. intramuscular.

B. sublingual.

C. intradermica.

D. subcutânea.

E. epidural.

17. Qual a posição adequada do bisel da agulha quando da realização de uma punção venosa no dorso da mão 
direita, com técnica asséptica e escolha do cateter? 

A. O bisel da agulha deverá estar ângulo de 90 graus.

B. O bisel da agulha deverá estar voltado para cima.

C. O bisel da agulha deverá estar voltado para baixo.

D. O bisel da agulha deverá estar esterilizado.

E. O bisel da agulha deverá estar protegido.

18. Ao inspecionar as pupilas de um paciente com traumatismo crânio encefálico, admitido em uma unidade de 
emergência, observa-se a pupila direita com um diâmetro de 4mm e a pupila esquerda com um diâmetro de  8 mm. 
Em relação às observações, assinale a alternativa correta.

A. Isocoria.

B. Monitoria.

C. Anisocoria.

D. Hipocusia.

E. Hipocromia.



19. Correlacione as colunas.
I. Descerabração. 
II. Afasia.
III. Choque Hipovolêmico.
IV. Fasciotomia. 
V. Hipertrofia.

(  ) Estado onde há perda do volume de sangue circulante.
(  )  Os braços ficam aduzidos e estendidos, com o punhos pronados e os 
dedos flexionados, uma ou ambas as pernas podem estar rijas e estendidas,  
com flexão plantar dos pés.
(   )  Perda da habilidade de se  expressar ou de compreender a linguagem 
falada. 
(  ) Aumento do número de novas células.
(  ) Incisão na fáscia para liberar a pressão sobre músculos, nervos e vasos 
sanguíneos para tratar síndrome compartimental.

A. III; IV; V; I e II.

B. III; I; II; V e IV.

C. III; V; I; II e IV.

D. III; V; II; I e IV.

E. III; II; V; IV e I.

20. Assinale a alternativa correta em relação á complicação que pode ocorrer em fraturas de fêmur e pelve resultante 
da hemorragia.

A. Choque hipovolêmico.

B. Anúria.

C. Polidpsia.

D. Hiponatremia.

E. Biópsia hepática.

21. Assinale a alternativa INCORRETA em relação aos materiais necessários para a realização do procedimento  
para a intubação endotraqueal de emergência, em caso de parada respiratória.

A. Laringoscópio com lâminas curvas e retas e lâmpada bem adaptada e funcionando.

B. Ressuscitador manual (ambu), conectado à rede de oxigênio.

C. Cânula ou tubo orotraqueal de vários tamanhos.

D. Fio ou mandril para guiar a cânula ou tubo orotraqueal.

E. Tricótomo elétrico.

22. A terapia endovenosa consiste na administração de medicamentos, soluções parenterais e hemocomponentes.  
Quanto à medida  de prevenção de infecção relacionada à assistência a saúde, é correto afirmar que o profissional  
deverá

A. identificar o prontuário do paciente.

B. higienizar cuidadosamente as mãos antes do contato com qualquer parte do sistema de infusão endovenosa.

C. apoiar as iniciativas que  visem ao aprimoramento profissional e  bem como a defesa dos direitos e interesses 
da categoria e da sociedade.

D. utilizar o mesmo par de luvas de procedimentos para o cuidado de todos os pacientes  sob sua responsabili -
dade.

E. exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabi-
lidade, honestidade e lealdade.



23.  O choque  é uma das mais  sérias  complicações pós-operatórias,  assinale  a alternativa que indica os sinais  
clássicos do choque.

A. Palidez, dor, calafrio, hiperemia, hipertermia e sialorreia.

B. Palidez, hipotensão, rubor, cianose, cefaleia e agitação.

C. Palidez, pele fria e úmida, respiração rápida, cianose, pulso rápido e filiforme e hipotensão.

D. Palidez, enurese, náusea, anorexia, hipotensão e cianose.

E. Palidez, diplopia, bradicardia, anisocoria, cianose e hipotermia.

24. Assinale a alternativa correta.

A. Para exercer as atividades de enfermagem o profissional deverá ser associado da ABEN Paraná.

B. As atividades de enfermagem devem ser exercidas somente pelo enfermeiro privativamente. 

C. A enfermagem poderá ser exercida com negligência, imperícia e imprudência.

D. A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, família e coleti-
vidade. 

E. O técnico de enfermagem pode exercer suas atividades profissionais sem inscrição no Conselho Regional de 
Enfermagem.

25. Foi prescrito para o paciente G.T.A., 35 anos, 500mL de SF 0,9%, de 8/8h. Quantas gotas deverão correr em um 
minuto?

A. 30gts/min.

B. 21 gts/min.

C. 28 gts/min.

D. 25 gts/min.

E. 18 gts/min.

ESTATUTO E REGIMENTO DA UNIOESTE
26. A UNIOESTE é constituída por campi que se organizam por áreas de conhecimento, articuladas através de  
unidades denominadas centros. Compõe a estrutura da Universidade os campi de

A. Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo.

B. Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo.

C. Foz do Iguaçu, Cascavel e Francisco Beltrão.

D. Toledo, Cascavel, Foz do Iguaçu e Marechal Cândido Rondon.

E. Marechal Cândido Rondon, Cascavel e Toledo.

27.  O  Reitor  e  o  Vice-Reitor  são  escolhidos,  compondo  a  mesma  chapa,  através  de  consulta  a  comunidade 
acadêmica, para mandato de 

A. cinco anos.

B. dois anos.

C. três anos.

D. oito anos.

E. quatro anos.



28. A Administração Superior da Unioeste tem, como órgão máximo normativo e deliberativo, 

A. a Reitoria

B. o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.

C. o Conselho de Campus.

D. o Conselho Universitário.

E. o Conselho de Centro.

29. A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Considera-se 
criança e adolescente, respectivamente, para os efeitos desta lei,

A. até doze anos de idade incompletos, e entre doze e dezoito anos de idade.

B. até doze anos. 

C. de doze até dezoito anos de idade.

D. até 21 anos.

E. entre doze e vinte e um  anos de idade.

30. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8069/90, Art. 54, § 3º, a responsabilidade de 
recensear os alunos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar pela frequência compete a/o

A. escola.

B. família.

C. professor.

D. poder público.

E. conselho tutelar.


