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CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

    

- Só abra este caderno quando autorizado. Ao abri-lo, verifique se a 

sequência de questão está correta. 

- As provas terão duração de 3  (Três) horas. O candidato poderá entregá-

la 60 (sessenta) minutos após o início e não poderá permanecer no 

recinto. 

- Concluída a prova, chame o aplicador, devolva a prova e a Folha de 

Respostas e assine a lista de Presença. 

- Não será permitido o uso de corretivo. 
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PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

1 –                                                                  

                                                              

respectivamente:  

A)                              

B) Mal de Parkinson e diabetes.  

C)                         

D)                                                

 

2 –                             transmissão                                     

                                                                          

seguir:  

I.                                                -oral.  

II.                                                          

III.                                                             

IV.                                -                                  

              manicure e pedicure.  

V.                                                                     

viral A.  

 

                                                        

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

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

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

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

 

3 – As doenças sexualmente transmissíveis (DST) continuam sendo um 

problema de saúde pública e de difícil abordagem entre idosos, adultos e 

jovens. Acerca dessas patologias, assinale a alternativa CORRETA.  

A) Todas as DSTs podem ser transmitidas durante a gravidez, porém a 

sífilis, a gonorreia, o herpes e a AIDS raramente são transmitidos no 

momento do parto.  

B)                                        através das vias sexual e 

sanguínea                                              -          

                                

C)                                                                        

                                                            

D) As DSTs contaminam o individuo uma única vez, fato explicado pela 

presença de anticorpos contra o microrganismo após a primeira 

infecção.  
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4 – As úlceras por pressão                                                 

                       -                          -                   

pacien                                                     

                                                                      

                                                                          

analise as afirmativas a seguir:  

I.                                                            

                                                                    

II.                                                               

                  

III.                                                                    

                                                           

           

Assinale a alternativa correta:  

A)                                                 

B)                                                

C)                                               

D) a                                     

5 – A baciloscopiaé o exame básico para o diagnóstico da tuberculose e 

também é usado para acompanhar a evolução bacteriológica do paciente 

pulmonar inicialmente positivo, durante o tratamento. Sobre a baciloscopia é 

correto afirmar:  

A) A amostra deve ser coletada em local fechado, em ambiente refrigerado. 

B) É necessário jejum de 08 horas para realização do exame. 

C) Para o diagnóstico da tuberculose é necessário a coleta de duas 

amostras de escarro: uma por ocasião da primeira consulta, e uma na 

manhã do dia seguinte, ao despertar. 

D) É importante que a boca esteja limpa, sem resíduos alimentares. Para 

isto é necessário a escovação dos dentes e o uso de antisséptico oral. 

 

6 –                                                                     

                                                       

A)                                               

B)                                         ritariamente, no setor privado 

C)                                                                         

                            

D)                                                                       
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7 –                                                                         

                                                                          

                                                 

A)                                                      

B)                                                    mo deve ser 

imediato.  

C)                                          

D)                                                                     

 

8 –                                                           

A) Manter o frasco de insulina simples em temperatura ambiente. 

B)                                                        

C)                                                      

D)                                                              

 

9 –                                                                  

                                                                         

vida da vitima                                                            

em caso de queimaduras, analise as afirmativas a seguir:  

I.          -                                                           

                                       

II.                           -                                          

                  

III.                    -                                                

             

Assinale a alternativa correta:  

A) apenas as afirmativas I e III       corretas.  

B) apenas as afirmativas II e III       corretas.  

C)                                        

D)                                             

 

 

10 –                                                                      

                                                                             

Assinale a alternativa que apresenta a correta                           

                                   

A) Sondagem vesical de demora.  

B)                                                

C)                                                           

D)                                              
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11 –                                                                    

                                                                                 

                                   

A) taquisfigmia 

B) bradisfigmia 

C) Normocardia 

D) filiforme  

 

12 –                                                             

sensibilizado recebe o nome de choque:  

A)         

B)               

C)              

D)             

 

13 –                                                                          

                favorável                                         

ressecamento do leito da ferida e aliviando a dor, se                      

                                                                

                                                

A)                 

B) hidrogel 

C) hidrocoloide 

D) alginato 

14 – Constitui doença                                 

A) leptospirose  

B) sarampo 

C) toxoplasmose  

D) esquistossomose  

 

15 –                                                                 

                                                                    

                                            -                              

                                                  

A) febre tifoide  

B) difteria  

C) leptospirose  

D)        
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16 –                                                                       

                                                           

A) amenorréia 

B)            

C)                                        

D)                      

 

17 –                                                                 

paciente, que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva. Como o 

Enfermeiro Supervisor estava atenden                                 

                                      -                                

                                                                     

entretanto, o paciente sentiu-se mal logo a seguir e apresentou Parada 

Cardiorrespiratória                                                           

cometeu:  

A)               

B)               

C)             

D)                    

18 –                                                                   

                                                                           

                                                                            

           

A) Taquipneia e a tiragem subcostal. 

B)               ular e tosse. 

C) Tosse e coriza. 

D) Dificuldade para alimentar-se e estertores.  

 

19 –                                                                       

enfermagem deve introduzir a agulha:  

A)                                    

B) no quadrante superior interno.  

C) no quadrante superior externo.  

D)                                     

 

20 –                                                                   

                    -                                                  

                                                                            

                     

                        -        EXCETO: 

A)                                                                 

reencape de agulhas.  

B)                                                         
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C) Usar luvas de procedimento para manusear roupas sujas de sangue.  

D)                                                                          

                                          

 

21 –                                                                    

                                                              ferimento por 

arma de fogo (FAF), por arma branca (FAB) e outras causas.  

                                                                           

INCORRETA.  

A)                                   

B)                                                               

                  

C)                                                                     

                                                       

D)                                            

 

22 –                                                                      

                                                                        

INCORRETA:  

A)                                                            

medicamento; 

B) Realizar a limpeza                                              

C)                                                                      

D)                                                                     

                                                            

 

23 –                                                                  

hospitalar, assinale a afirmativa INCORRETA:  

A)                                                              -    

                                                              

B)                                                                        

                                                           

                              próprio profissional;  

C) Manter as unhas curtas e aparadas, pois as longas facilitam o acúmulo 

de sujidades e microrganismos. 

D) O uso de adornos (brinco, pulseiras, entre outros) não está contra 

indicado. 

 

24 –                                                       CORRETA.  

A)                                                                

           

B)                                                                
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C)                                                                         

                            

D)                                                                       

                                                    

 

25 – Para um cliente                                                         

                                                                             

100 UI/mL e seringas de 3 mL. A quantidade, em mL, de insulina a ser aspirada 

e aplicada será de:  

A) 30 

B) 3,3 

C) 1 

D) 0,3 

 

 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO MÉDIO 

 

A Outra Noite 

RUBEM BRAGA 

 

Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite, uma noite de vento sul 

e chuva, tanto lá como aqui. Quando vinha para casa, de táxi, encontrei um 

amigo e o trouxe até Copacabana; e contei a ele que lá em cima, além das 

nuvens, estava um luar lindo, de Lua cheia; e que as nuvens feias que cobriam 

a cidade eram, vistas de cima, enluaradas, colchões de sonho, alvas, uma 

paisagem irreal. 

Depois que meu amigo desceu do carro, o chofer aproveitou um sinal 

fechado para voltar-se para mim:  

- O senhor vai desculpar, eu estava aqui a ouvir sua conversa. Mas tem 

mesmo luar lá em cima? 

Confirmei: sim, acima da nossa noite preta e enlamaçada e torpe  havia 

uma outra – pura, perfeita e linda. 

- Mas, que coisa! 

Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar o céu fechado de 

chuva. Depois continuou guiando mais lentamente. Não sei se sonhava em ser 

aviador ou pensava em outra coisa. 

- Ora, sim senhor... 

E, quando saltei e paguei a corrida, ele me disse    “         ”      

“                        ”                                                    

feito um presente de rei. 
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26 – Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 
 

PRIMEIRA COLUNA SEGUNDA COLUNA 

1 alvas  motorista 

2 chofer  caloroso 

3 torpe  brancas 

4 veemente  repugnante 

 

Marque a alternativa correta. 

A 3 2 4 1 

B 2 4 1 3 

C 1 3 2 4 

D 4 1 3 2 

 

27 – O texto que você acabou de ler é: 
A) Uma fábula, isto é, uma pequena história com ensinamento moral. 
B) Um texto científico. 
C) Uma crônica, isto é, um pequeno texto no qual o autor comenta uma 

assunto da vida diária. 
D) Um poema, fala de maneira romântica de uma noite enluarada, colchões 

de sonho, uma paisagem irreal. 
 

28 – Relacione as palavras grifadas na primeira coluna com seu sinônimo na 
segunda coluna. 
 

PRIMEIRA COLUNA SEGUNDA COLUNA 

1 Lá em cima, além das nuvens, estava um 

luar lindo. 

 

 

 

imaginária 

2 Uma paisagem irreal.  descer 

3 Depois continuou guiando.  acima de  

4 E, quando saltei paguei a corrida.  dirigir 

 

Marque a alternativa correta: 

A 2 4 1 3 

B 2 1 3 4 

C 1 2 3 4 

D 4 3 1 2 

 

 

29 –                                             “             ?”       -se: 
A) À noite do dia anterior. 
B) À noite vista de uma rua qualquer de São Paulo ou Rio de Janeiro. 
C) À noite que ele contemplou de avião sobrevoando as nuvens. 
D) À noite fria de inverno. 
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30 –         “             ”             EXCETO. 
A) As nuvens possuíam aspectos diferentes conforme a posição do 

observador. 
B) As nuvens foram observadas de cima, enquanto o avião as sobrevoava, 

lá o luar era lindo. 
C) As nuvens foram também observadas da terra, vistas da terra eram 

feias. 
D) O motorista de táxi, ao pôr a cabeça fora do carro, pode ver também a 

lua cheia. 
 

 

31 –                             “             ”                            
ambientes. EXCETO: 

A) Dentro do táxi. 
B) Dentro do ônibus. 
C) No Rio de Janeiro. 
D) Acima das nuvens. 

 

 

32 – “                               ” 
A expressão assinalada indica: 

A) um fato determinado no tempo. 
B) um fato pouco determinado no tempo. 
C) um fato muito determinado no tempo. 
D) um fato indeterminado no tempo. 

 

 

33 –                          “              ”  EXCETO: 
A) O autor do texto,Rubem Braga 
B) O amigo do autor 
C) O piloto do avião 
D) O motorista do táxi 

 

34 –                                      “              ”                       
passageiro? 

A) Porque ficou encantado com a descrição que Rubem Braga lhe fez das 
nuvens vistas de cima. 

B) Porque ficou muito honrado de transportar em seu táxi um escritor 
famoso. 

C) Porque Rubem Braga lhe deu uma polpuda gorjeta. 
D) Porque gosta de agradar todos os seus passageiros. 

 

35 – As nuvens, de acordo com o texto, eram feias ou bonitas, conforme a posição 
do personagem observador. Isto nos sugere que: 

A) As coisas, as pessoas, os fatos têm apenas aspectos positivos. 
B) As pessoas, as coisas, os acontecimentos têm aspectos positivos ou 

negativos, dependendo do modo como são encarados pelo observador. 
C) As pessoas, as coisas, os fatos têm apenas aspectos negativos. 
D) Apenas as pessoas românticas observam a lua. 
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36 – Qual a classe gramatical das palavras grifadas nos períodos abaixo: 
“                                     preta e enlamaçada e torpe havia 

uma outra – pura, perfeita e linda.” 

A) substantivos 
B) verbos 
C) advérbios 
D) adjetivos 

 

37 – Nas séries de palavras a seguir, há uma em que todos os substantivos, 
apesar de terminados em a, são masculinos: 

A) profeta – nauta – agiota – pirata 
B) banana – cura – poeta – profeta 
C) profeta – omoplata – corneta – nauta 
D) pampa – praça – cura – corneta 

 

38 – Indique a alternativa gramaticalmente incorreta: 
A) Deram três horas. 
B) O relógio deu quatro horas. 
C) Tinha soado seis horas. 
D) Bateu uma hora. 

 

39 – Assinale a alternativa que completa corretamente o período: 
Daqui ........ vinte quilômetros, o viajante encontrará, logo .......... entrada 

do grande bosque, uma estátua que ........... séculos foi erguida em 

homenagem .............. deusa da floresta. 

A) a – à – há – à 
B) há – a – à – a 
C) á – há – à – à  
D) há – a – há – a  

 

40 – Assinale a frase de pontuação errada: 
A) Francisco, o mais moço da família, é o mais esperto. 
B) Coqueiral 27 de setembro de 2015. 
C) Júlio, venha cá. 
D) Ao acabar o expediente, os funcionários saíram. 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

41 – Déficit habitacional é o termo usado para expressar o número de pessoas 

vivendo sem condições de moradia. Para calcular o déficit habitacional são 

levados em conta quatro fatores, sendo um deles as habitações precárias, 

como casas em áreas de risco, sem saneamento básico e ocupações de 

mananciais. Os outros três fatores são, EXCETO: 

A) Coabitação familiar, no caso de uma ou mais famílias dividindo a mesma 

residência por falta de opção.  
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B) Excesso de moradores em domicílios alugados, quando mais de três 

pessoas compartilham um mesmo dormitório. 

C) Ônus excessivo com aluguel, quando mais de 30% da renda familiar é 

gasta com moradia.  

D) Elevação significativa do preço dos imóveis, quando o aumento é 

superior à inflação do período.  

 

42 – Nomeie os conceitos abaixo, assinalando a alternativa que corresponde à 

sua ordem de apresentação: 

 

- Operação deflagrada em 2014 pela Polícia Federal junto com a Justiça 

Federal em Curitiba que investiga um amplo esquema de corrupção que 

envolve desvio de recursos da Petrobrás e lavagem de dinheiro, envolvendo 

executivos da estatal, grandes empreiteiras e políticos de vários partidos.  

- Acordo feito entre a Justiça e o acusado de algum crime que oferece 

benefícios ao réu em troca de informações sobre um esquema criminoso.  

- É uma prerrogativa que ocupantes de cargos públicos têm de ser julgados por 

tribunais colegiados e não por juízes de primeira instância.  

 

A) Delação Premiada, Lava Jato e Foro Privilegiado. 

B) Petrolão, Delação Premiada e Foro Privilegiado. 

C) Lava Jato, Delação Premiada e Foro Privilegiado. 

D) Delação Premiada, Foro Privilegiado e Petrolão.   

 

43 – A Era JK completa 60 anos em 2016. O governo de Juscelino Kubitschek foi 

marcado por, EXCETO: 

A) Plano de Metas. 

B) Expansão industrial. 

C) Expansão do endividamento do setor público. 

D) Aumento do desemprego.  

 

44 – A Era JK completa 60 anos em 2016. O governo de Juscelino Kubitschek foi 

marcado por, EXCETO:  

A) Construção de Brasília.  

B) Criação da Sudene. 

C) Obras de base, como hidrelétricas, estradas, ferrovias e refinarias de 

petróleo. 

D) Criação da CLT.   

 

45 – O Custo-Brasil é uma expressão adotada para resumir os principais entraves 

para o investimento no país, que, além da carga tributária, englobam, 

EXCETO: 

A) Baixa qualificação de mão de obra. 

B) Desconcentração industrial.  
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C) Excesso de burocracia. 

D) Falta de investimento em infraestrutura. 

 

46 – No primeiro semestre de 2016 uma série de terremotos atingiu o Equador e o 

Japão. Assinale a alternativa ERRADA: 

A) Países localizados próximos às bordas de duas ou mais placas 

tectônicas são mais suscetíveis a sofrer grandes abalos sísmicos.  

B) Países mais ricos, como o Japão, sofrem prejuízos materiais maiores 

com terremotos já que as construções são mais caras, entretanto 

esses prejuízos representam uma porcentagem pequena do seu PIB.  

C) Países mais pobres, como o Equador, são mais afetados por 

desastres naturais e demoram mais para recuperarem-se dos 

estragos causados.  

D) O Equador está localizado na margem da placa Sul-Americana, 

sobre a qual também está o Brasil, que se localiza na margem 

oposta, estando também bastante suscetível a tremores.  

 

47 – Sobre os produtos transgênicos, marque a alternativa ERRADA: 

A) O cultivo de culturas transgênicas cresce em todo o mundo, embora 

não exista um consenso sobre a segurança delas para o organismo 

humano.  

B) No Brasil apenas uma pequena parte das sementes plantadas são 

transgênicas. 

C) São transgênicos 80% da soja e 30% do milho plantados no planeta.   

D) Ambientalistas temem o contágio do meio ambiente por espécies 

modificadas e a perda da biodiversidade.  

 

48 – São membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, 

EXCETO: 

A) JAPÃO 

B) EUA 

C) FRANÇA 

D) REINO UNIDO 

 

49 – Barack Obama foi o primeiro presidente negro da história dos EUA, e 

deixará a Casa Branca em 20 de janeiro de 2017. São legados de seu 

governo, EXCETO: 

A) Acordo nuclear com o Irã. 

B) Reaproximação com Cuba. 

C) Reforma no sistema de saúde dos EUA. 

D) Reforma da legislação sobre imigrantes. 
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50 – Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas: 

( ) O Brasil se tornou, desde 2008, o maior consumidor mundial de 

agrotóxicos.  

( )Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca) o uso de agrotóxicos 

proibidos ou em quantidade acima da permitida por lei pode causar câncer, 

infertilidade, malformações fetais e efeitos sobre o sistema imunológico.  

( )No Brasil, desde 2003, há uma lei federal que obriga os produtos que 

levam matéria-                                          “ ”                

triângulo amarelo. Entretanto, em abril de 2015, a Câmara dos Deputados 

aprovou um projeto de lei que dispensa a obrigatoriedade do símbolo nos 

rótulos dos alimentos.  

( ) A Bayer comprou a empresa de sementes Monsanto e, segundo o 

Greenpeace, a fusão ameaça o futuro de uma agricultura sustentável, pois a 

Monsanto produz sementes transgênicas e a Bayer controla o mercado de 

agroquímicos.   

 

 




