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

Portuguesa, 10 (dez) de Raciocínio Lógico e 20 (vinte) de Conhecimentos Específicos do 

cargo de sua opção. 

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

informe, imediatamente, ao Fiscal. 

 Uma vez dada a ordem de início da 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 nas questões objetivas de múltipla escolha, 

você receberá um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição 

impresso no Cartão coincide com o seu Número de Inscrição. 

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

caneta esferográfica azul ou preta.  

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

BOA SORTE! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Texto 1 

 

SINTAXE PENOSA 

 

Não, dileto leitor, não incorporei o espírito do professor Pasquale; não é o objetivo da presente coluna 

proferir uma invectiva contra os que violentam a sintaxe da língua de Camões com gerundismos ("vamos estar 

falando de ciência") ou destroçam a harmonia das orações subordinadas. Quando digo "sintaxe penosa", entenda-me 

literalmente: passarinhos cujo canto tem regras semelhantes à nossa tradicional ordem de sujeito seguido de verbo e 

objeto (por exemplo) nas frases. 

Se essa possibilidade não faz cair o seu queixo, deveria. Como enfatizei na coluna passada (eu sei, faz duas 

semanas já, mas quem sabe você recorda), os cientistas têm mostrado que é cada vez menor a lista das faculdades 

mentais exclusivamente humanas. Uma das poucas que sobraram – ou melhor, sobravam – é a linguagem com 

sintaxe. Alguns passarinhos japoneses resolveram melar o nosso triunfo, ao que parece. 

Os penosos em questão pertencem à espécie Parus minor, ou chapim-japonês. Assim como uma grande 

variedade de outros animais, incluindo outras aves, obviamente, mas também primatas como nós e outras criaturas, 

o chapim-japonês produz vocalizações que podem ser comparadas às nossas palavras. 

Esses sons foram criativamente apelidados com as letras A, B, C e D. Seu significado varia um pouco, mas 

podemos dizer, de modo geral, que combinações das três primeiras "palavras" (AC ou BC, por exemplo) denotam a 

presença de diversos tipos de predadores, enquanto os sons do tipo D (caracterizados por uma sequência de sete a 

dez "notas", como as de uma música) servem para recrutar outros passarinhos – quando um macho chama sua 

parceira, por exemplo. 

O bacana, porém, é que a "palavra" D pode ser combinada às outras, modificando o sentido delas. AC-D, 

digamos, pode ser usado quando um chapim vê um falcão e chama outras aves para avisá-las sobre o caçador e 

convocá-las para fazer "mobbing" (quando vários passarinhos se juntam para intimidar uma ave de rapina). 

A pergunta é: será que faz diferença a ordem dos fatores? Afinal, em português, "O cão mordeu o menino" e 

"O menino mordeu o cão" são frases com sentido completamente distinto. Foi o que Toshitaka Suzuki, da 

Universidade Sokendai, no Japão, resolveu testar usando gravações das "palavras" típicas das aves. 

Resultado: quando ouvem as gravações de ABC, os chapins olham assustados para os lados esperando um 

predador; se escutam só D, voam na direção do alto-falante, procurando o colega que teria chamado por eles. ABCD 

produz, como esperado, um misto de olhares assustados para os lados e voo rumo ao som. E quando o som é 

DABC? Em geral, nada – os bichos ficam confusos. A sintaxe da "frase" não faz sentido para eles. Ou seja, é a 

ordem dos termos dos chamados que importa nesse caso, como na fala humana. Os dados estão em artigo na revista 

científica "Nature Communications". 

Pode ser que você não esteja lá muito embasbacado com as proezas sintáticas do chapim-japonês. Está no seu 

direito, obviamente, mas o que descobertas como essa reiteram, feito a linha de baixo constante e sólida de um bom 

rock, é o fato inconteste de que as nossas capacidades mentais aparentemente inigualáveis derivam, na verdade, de 

"tijolinhos" cognitivos que já estavam presentes nos lugares mais improváveis da Árvore da Vida. Nosso edifício 

comportamental é mais arrojado, faraônico até – mas ainda tem as marcas de que um dia foi uma choupana. 
 

LOPES, Reinaldo José. Publicado em 27 mar. 2017.  

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/reinaldojoselopes/2016/03/1754157-sintaxe-penosa.shtml. 

Acesso em: 8 jul. 2017. Adaptado. 

 

01. Para compreender globalmente o Texto 1, o leitor deve considerar que o autor tem como propósito principal 

 

A) criar humor, a julgar pela linguagem descontraída como inicia seu texto: “Não, dileto leitor, não incorporei o espírito do 

professor Pasquale”. 

B) defender a ideia de que a organização sintática da linguagem humana é o que distingue o homem das outras espécies (2º 

e 8º parágrafos). 

C) dialogar prioritariamente com a comunidade científica, o que fica evidente com o emprego do termo científico “Parus 

minor” (3º parágrafo). 

D) instruir o leitor acerca de metodologia científica, apresentando-lhe o passo a passo do trabalho, sobretudo nos parágrafos 

4º, 5º e 7º. 

E) divulgar trabalho científico a público não especializado, como se observa na linguagem simples como a pesquisa é 

exposta nos 4º e 7º parágrafos.  

 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/reinaldojoselopes/2016/03/1749404-santuario-das-pedras.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/


TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 

4 

02. Acerca de algumas estratégias empregadas na composição do Texto 1, analise as afirmativas a seguir.  

 

I.  Como primeira “entrada” ao texto, o título antecipa e esclarece o tema para o leitor; no texto em questão, as 

conhecidas dificuldades que as pessoas costumam ter quando se trata de analisar a sintaxe da língua. 

II. O autor propõe um título ambíguo com a intenção de brincar com o leitor, ou seja, deliberadamente, ele 

constrói um título com mais de uma possibilidade de sentido, para, ainda no primeiro parágrafo, esclarecer qual 

o sentido que ele pretendia para o título. 

III. Há uma notável preocupação do autor em dialogar com o seu leitor para, assim, conseguir “fisgar” o seu 

interesse, a partir de uma perspectiva em que o assunto é tratado como algo curioso e interessante. 

IV. Apesar de manter o estilo despretensioso do restante do texto, o parágrafo conclusivo cumpre a esperada 

função de retomar o tema e confirmar o seu teor comprobatório, o que se observa na expressão “fato 

inconteste”. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A) I, II e III, apenas. 

B) I, III e IV, apenas.  

C) II e III, apenas. 

D) II, III e IV, apenas. 

E) I, II, III e IV. 

 

03. As palavras costumam se revestir de sentidos diferentes, a depender dos usos que se fazem delas. No Texto 1, o 

autor seleciona palavras diferentes para referir-se ao mesmo objeto da pesquisa apresentada. Analise o efeito de 

sentido proposto para cada escolha vocabular e identifique as afirmativas que se mostram coerentes com esse 

uso. 
 

I. A escolha da palavra „penosos‟ em substituição a, por exemplo, pássaros em: “Os penosos em questão” (3º 

parágrafo), indica que o autor pretendeu trazer humor ao texto.  

II. Em: “os chapins olham assustados para os lados esperando um predador” (7º parágrafo), o termo destacado não 

pode ser empregado para substituir “chapim-japonês” (3º parágrafo). 

III. Em: “os bichos ficaram confusos” (7º parágrafo), a palavra “bichos” está empregada em sentido amplo, isto é, 

abrange todos os animais que estão referidos no texto. 

IV. Em: “AC-D (...) pode ser usado quando um chapim vê um falcão e chama outras aves para avisá-las sobre o 

caçador” (5º parágrafo), o termo destacado tem sentido amplo e, com ele, podem-se “cobrir” várias espécies de 

uma mesma categoria. 

 

Estão CORRETAS, apenas: 

 

A) I e II. 

B) I, II e III. 

C) I e IV. 

D) II, III e IV. 

E) III e IV. 

 

04. O Texto 1, como outros textos, é formado por formas linguísticas bem diferentes entre si, que cumprem, 

também, diferentes propósitos. Assinale a alternativa em que o segmento selecionado, cumprindo o propósito de 

relatar a pesquisa, traz características linguísticas eminentemente narrativas, como marcação do tempo e 

sequência de fatos interligados. 

 

A) “Não, dileto leitor, não incorporei o espírito do professor Pasquale”. (1º parágrafo) 

B) “o chapim-japonês produz vocalizações que podem ser comparadas às nossas palavras. (3º parágrafo) 

C) “combinações das três primeiras "palavras" (AC ou BC, por exemplo) denotam a presença de diversos tipos de 

predadores” (4º parágrafo).  

D) “quando ouvem as gravações de ABC, os chapins olham assustados para os lados esperando um predador”. (7º 

parágrafo) 

E) “Pode ser que você não esteja lá muito embasbacado com as proezas sintáticas do chapim-japonês. Está no seu direito 

(...).” (8º parágrafo) 
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05. Acerca do significado de algumas expressões empregadas no Texto 1, e considerando o contexto em que são 

empregadas, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Em: “não é o objetivo da presente coluna proferir uma invectiva contra os que violentam a sintaxe da língua de Camões 

(...)” (1º parágrafo), o autor quer dizer, com o segmento sublinhado, que não pretende „atacar com ofensas‟ os que 

violentam a sintaxe da língua de Camões (...). 

B) No trecho: “Se essa possibilidade não faz cair o seu queixo, deveria.” (2º parágrafo), o segmento destacado tem o 

mesmo sentido de „não faz você morrer de sono (...)‟. 

C) O segmento destacado no trecho: “os cientistas têm mostrado que é cada vez menor a lista das faculdades mentais 

exclusivamente humanas” (2º parágrafo) poderia ser substituído, sem alteração relevante dos seus significados, por 

„atividades neurológicas‟. 

D) O enunciado: “Alguns passarinhos japoneses resolveram melar o nosso triunfo” (2º parágrafo) manteria os sentidos 

pretendidos pelo autor, caso o segmento destacado fosse proposto nos termos: „resolveram atenuar o nosso trunfo‟. 

E) No trecho: “mas o que descobertas como essa reiteram (...) é o fato inconteste de que as nossas capacidades mentais 

aparentemente inigualáveis (...)” (8º parágrafo), o segmento destacado significa o mesmo que „dado improvável‟.  

 

06. Quanto a alguns elementos textuais que concorrem para o processo de coesão e coerência textual, analise as 

afirmativas a seguir. 

 

I. No trecho: “Se essa possibilidade não faz cair o seu queixo” (2º parágrafo), o autor está falando da 

possibilidade de ele cometer erros de sintaxe ao escrever na “língua de Camões”. 

II. O trecho: “Uma das poucas que sobraram (...) é a linguagem com sintaxe.” (2º parágrafo), deve ser entendido 

como „Uma das poucas faculdades mentais humanas que sobraram (...)‟. 

III. No trecho: “Esses sons foram criativamente apelidados com as letras A, B, C e D.” (4º parágrafo), o segmento 

destacado, retomando, do parágrafo anterior, o termo “vocalizações”, mantém a continuidade semântica do 

texto. 

IV. Considerando as informações que antecedem o trecho: “E quando o som é DABC? Em geral, nada – os bichos 

ficam confusos.” (7º período), ele deve ser assim compreendido: „E quando o som é DABC? Em geral, nada 

acontece – os bichos não reagem, porque ficam confusos.‟. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A) I, II e III, apenas. 

B) I, III e IV, apenas.  

C) II e IV, apenas. 

D) II, III e IV, apenas. 

E) I, II, III e IV. 

 

07. Assinale a alternativa em que as relações estabelecidas no enunciado por meio de um pronome (destacado em 

negrito) estão CORRETAMENTE analisadas. 

 

A) “não é o objetivo da presente coluna proferir uma invectiva contra os que violentam a sintaxe da língua de Camões. (1º 

parágrafo) –  O pronome “os” equivale a “aqueles” e se refere a todo o segmento sublinhado. 

B) “Se essa possibilidade não faz cair o seu queixo, deveria”. (2º parágrafo) – O pronome “seu” situa a pessoa que fala no 

discurso e se refere ao termo “queixo” (queixo de quem fala). 

C) “Alguns passarinhos japoneses resolveram melar o nosso triunfo”. (2º parágrafo) – O pronome “alguns” determina 

(aponta) o termo “japoneses”, permitindo a seguinte leitura: „alguns japoneses resolveram melar (...)‟. 

D) “Seu significado varia um pouco, mas podemos dizer (...) que combinações das três primeiras „palavras‟ (...) denotam 

(...)”. (4º parágrafo) – O pronome “seu” refere-se a “combinações”: „o significado das combinações‟. 

E) “as nossas capacidades mentais derivam de „tijolinhos‟ cognitivos que já estavam presentes (...).” (8º parágrafo) – O 

pronome “que” retoma o termo “as nossas capacidades mentais”: „as nossas capacidades mentais já estavam presentes 

(...)‟. 
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08. Conforme o Texto 1, até o canto dos passarinhos obedece a regras semelhantes “à nossa tradicional ordem de 

sujeito seguido de verbo e objeto (...) nas frases.”. Os usuários das línguas naturais, porém, frequentemente 

subvertem a chamada “ordem direta”.  

 Assinale a afirmativa que analisa CORRETAMENTE a organização sintática do enunciado indicado e suas 

repercussões nos sentidos. 

 

A) O enunciado: “passarinhos cujo canto tem regras semelhantes à nossa tradicional ordem de sujeito seguido de verbo e 

objeto nas frases.”, colocado na ordem direta, deve ser assim compreendido: “os passarinhos, semelhantemente à nossa 

tradicional ordem de sujeito seguido de verbo e objeto nas frases, têm regras de canto.”. 

B) O enunciado: “os cientistas têm mostrado que é cada vez menor a lista das faculdades mentais exclusivamente 

humanas.”, quando colocado na ordem direta – “os cientistas têm mostrado que a lista das faculdades mentais 

exclusivamente humanas é cada vez menor.” – evidencia um complemento de função adjetiva (destacado). 

C) A inversão da ordem das orações do enunciado: “Alguns passarinhos japoneses resolveram melar o nosso triunfo, ao 

que parece.” – “Ao que parece, alguns passarinhos japoneses resolveram melar o nosso triunfo.” – alteraria 

substancialmente os sentidos pretendidos para esse trecho. 

D) A mudança na ordem dos elementos do enunciado: “Será que faz diferença a ordem dos fatores?” para: “A ordem dos 

fatores será que faz diferença?” altera fortemente os sentidos. 

E) O enunciado: “não é o objetivo da presente coluna proferir uma invectiva”, colocado na ordem direta – “proferir uma 

invectiva não é o objetivo da presente coluna” – revela que o núcleo do sujeito é uma forma verbal (proferir) que exige 

complemento (uma invectiva). 

 

09. Acerca das normas de concordância e de regência verbal, incluídas as de emprego da crase, analise as 

afirmativas a seguir. 

 

I. O trecho: “quando um chapim vê um falcão e chama outras aves para avisá-las sobre o caçador” também 

estaria em conformidade com a norma-padrão se fosse empregada a preposição “de”: „quando um chapim vê 

um falcão e chama outras aves para avisá-las do caçador‟. 

II. O sinal indicativo de crase é opcional no trecho destacado em: “passarinhos cujo canto tem regras semelhantes 

à nossa tradicional ordem”, ao contrário do trecho: “Os penosos em questão pertencem à espécie Parus minor 

(...), em que a marcação da crase é obrigatória. 

III. No trecho: “eu sei, faz duas semanas já”, a forma verbal destacada, com sentido de tempo decorrido, poderia 

flexionar corretamente no plural se o advérbio “já”, também de valor temporal, fosse descolocado para junto da 

citada forma verbal: “eu sei, já fazem duas semanas”. 

IV. O trecho: “Uma das poucas que sobraram é a linguagem com sintaxe.” também estaria em conformidade com a 

norma-padrão se a forma verbal destacada fosse flexionada no singular, em concordância com “uma”. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A) I, II e III, apenas. 

B) I, II e IV, apenas.  

C) II e III, apenas. 

D) III e IV, apenas. 

E) I, II, III e IV. 

 

10. Gêneros textuais que são utilizados pelo Poder Público para atos normativos e comunicações obedecem a 

modelos mais ou menos fixos e compõem a chamada correspondência oficial. Considere a necessidade de se fazer 

uma comunicação interna, em modalidade escrita, entre unidades administrativas de um mesmo órgão.  

 Assinale a alternativa que indica o modelo adequado para atender a essa demanda comunicativa. 

 

A) Edital 

B) Instrução normativa 

C) Memorando 

D) Ofício 

E) Portaria 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
 

11. Assinale a alternativa que apresenta a negação da afirmação condicional “Se for feriado, eu vou à praia”. 

 

A) É feriado, e eu não vou à praia. 

B) Se não for feriado, eu vou à praia.  D) Não é feriado, e eu não vou à praia. 

C) Não é feriado, e eu vou à praia.  E) Se for feriado, eu não vou à praia.  

 

12. Considere verdadeiras as seguintes premissas: Alguns atores são sedentários. Nenhum atleta é sedentário. 

Logo, pode-se afirmar que 

 

A) alguns atletas são atores. 

B) alguns atores são atletas.  D) alguns atores não são atletas. 

C) nenhum atleta é ator. E) nenhum ator é atleta. 

 

13. Considerando únicas e verdadeiras as premissas: 

 Cristine não é gerente. 

 Se Rosana é analista, então Helena é técnica. 

 Ou Helena não é técnica, ou Cristine é gerente. 

 

pode-se concluir que 

 

A) Helena é técnica, e Rosana não é analista. 

B) Rosana não é analista ou Helena é técnica.  D) Helena é técnica ou Rosana é analista. 

C) Cristine não é gerente, e Rosana é analista. E) Rosana é analista, e Cristine é gerente. 

 

14. Sejam p e q proposições simples de valores lógicos verdade e falso, respectivamente. Assinale a alternativa cuja 

proposição composta apresenta valor lógico verdade. 

 

A) ~p ^ (p ˅ ~q) 

B) ~ p ˅ q → q 

C) p ˅ q → q 

D) p ˅ q → ~p 

E) p ↔ (q ^ p) 

 

15. Ney é mais novo que Guy. Gil é mais velho que Guy. Logo, 

 

A) Ney é mais velho que Guy. 

B) Gil é mais novo que Guy.  

C) Guy é mais velho que Gil. 

D) Ney é mais novo que Gil. 

E) Guy é mais novo que Ney. 

 

16. Em uma caixa com 250 bolas, existem exatamente 8 bolas brancas. Retirando-se ao acaso uma bola dessa 

caixa, a probabilidade de ela ser branca é de 

 

A) 96,0% 

B) 99,8% 

C) 90,0% 

D) 98,6% 

E) 96,8% 

 

17. Qual a probabilidade de, lançados simultaneamente dois dados honestos, a soma dos resultados se r igual 

ou maior que 10? 

 

A) 1/18 B) 1/36 C) 1/6 D) 1/12 E) 1/4 
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18. Uma pesquisa feita com 200 frequentadores de um parque, em que 50 não praticavam corrida nem caminhada, 

30 faziam caminhada e corrida, e 80 exercitavam corrida, qual a probabilidade de encontrar no parque um 

entrevistado que pratique apenas caminhada? 

 

A) 7/20 

B) 1/2 

C) 1/4 

D) 3/20 

E) 1/5 

 

 

19. No carro de João, tem vaga apenas para 3 dos seus 8 colegas. De quantas formas diferentes, João pode escolher 

os colegas aos quais dá carona? 

 

A) 56 

B) 84 

C) 126 

D) 210 

E) 120 

 

 

20. Num grupo de 15 homens e 9 mulheres, quantos são os modos diferentes de formar uma comissão composta por 

2 homens e 3 mulheres? 

 

A) 4725 

B) 12600 

C) 3780 

D) 13600 

E) 8820 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

21. Os Sinais Vitais (SSVV) são indicadores importantes da condição fisiológica do cliente e resposta ao ambiente. 

Em relação aos SSVV, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   )  Na verificação da temperatura retal, não está indicado o uso da luva, a não ser que o paciente seja portador de 

doenças infecciosas ou parasitárias. Para posicionar o termômetro, é necessário que este seja lubrificado e, em 

seguida, inserir aproximadamente 2 a 3 cm no reto do paciente adulto.  

(   )  O ritmo do pulso é referente ao intervalo entre os batimentos. Ocorre pulso regular, mesmo a intervalos 

espaçados. O pulso irregular tem um intervalo variado entre os batimentos.  

(   )  A frequência e a profundidade da respiração mudam com as demandas corporais. Ao avaliar um paciente e 

observar a presença de dificuldade para respirar na posição deitada, o Técnico de Enfermagem classifica esse 

ritmo respiratório como platipneia.  

(   )  Ao verificar os SSVV de um paciente adulto, internado na enfermaria de oncologia, observou-se pressão 

arterial de 150 x 90 mmHg, classificada como hipertensão estágio 1. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V-F-F-V 

B) F-V-F-V 

C) F-F-V-V 

D) V-V-V-V 

E) V-F-V-V 
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22. Sobre administração de medicação, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. Na administração de medicamentos por via subcutânea, o líquido é absorvido rapidamente, a partir do tecido 

subcutâneo, e o seu efeito é rápido e pontual. É uma via bastante utilizada na aplicação de medicamentos em 

tratamentos de curta duração. Volume indicado para essa via é de 0,5 a 3,0 mL.  

II. A aplicação do Método Trajeto Z é uma técnica intramuscular, utilizada na aplicação de drogas irritativas da 

pele e de tecidos subcutâneos. Consiste em um método eficaz na vedação do medicamento dentro dos tecidos 

musculares. Deve ser realizada em grandes e profundos músculos, como glúteo dorsal ou ventral.  

III. Está prescrito: Decadron 5,0 mg intramuscular. Disponível ampola de Decadron 4,0 mg/mL em frasco de 2,5 

mL. Para atender a prescrição, devem ser administrados 1,5 mL.  

IV. Está prescrito para uma paciente internada na enfermaria de ginecologia Soro Fisiológico 0,9% 500 mL e Soro 

Glicosado 5% 1000 mL para correr em 20h. Após preparo e cálculo do gotejamento, o Técnico de Enfermagem 

instalou o soro com um gotejamento de 25 gotas/min.  

 

Está CORRETO, apenas, o que se afirma em 

 

A) I e III. 

B) III. 

C) I e IV. 

D) II. 

E) II e IV. 

 

23. A limpeza eficaz de uma lesão é parte essencial para que o processo de cicatrização ocorra a contento. Partindo 

dessa premissa, em relação à técnica de curativos, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. A limpeza com o uso de fluidos deve ser realizada a cada troca de cobertura primária. 

II. As soluções de limpeza devem ser aquecidas, especialmente em lesões de grande porte. 

III. A técnica de limpeza adotada deve minimizar traumas mecânicos ou químicos. 

IV. Em lesões cirúrgicas em cicatrização por primeira intenção, deve-se iniciar a limpeza da parte central no 

sentido céfalo-caudal e posteriormente limpar as margens da incisão.  

 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I e II, apenas. 

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

C) I e III, apenas.  E) I, II, III e IV. 

 

24. Sobre Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas 

Falsas. 

 

(   )  A Hipertensão Arterial representa a elevação dos níveis tensionais, maiores do que os preconizados, como     

140 mmHg para Pressão Arterial Sistólica (PAS) e 90 mmHg para Pressão Arterial Diastólica (PAD).  

(   )  A Hipertensão Arterial pode ser classificada como primária ou essencial, quando não se identifica a causa da 

alteração, e secundária ou não essencial, quando ocorre devido a alterações em órgãos que influenciam a 

manutenção dos valores pressóricos. 

(   )  A HAS é assintomática na maioria das vezes, e a única maneira de se identificar a doença é por meio de 

aferição da pressão arterial periódica, mesmo em crianças e adolescentes.  

(   )  Medidas não farmacológicas, como: restrição ao uso de sal, combate à obesidade, aumento da atividade física, 

diminuição do estresse, restrição da ingestão de gorduras saturadas e álcool, eliminação do tabagismo, são 

eficazes na redução da pressão arterial.  

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V-F-F-V 

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

C) V-V-F-V E) F-F-F-V 
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25. Sobre pacientes oncológicos, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. A radioterapia é uma terapêutica que deve ser realizada exclusivamente, em pacientes em estágios terminais de 

câncer, objetivando uma melhor qualidade de vida ao paciente.  

II. Pacientes submetidos à radioterapia devem ser orientados a evitar exposição ao sol, calor e frio.  

III. São cuidados de enfermagem ao paciente em tratamento quimioterápico: realizar balanço hídrico, orientar e/ou 

realizar higiene oral, incentivar ingesta hídrica e avaliar diariamente a mucosa oral.  

IV. Um dos cuidados durante a administração dos quimioterápicos é preservar a via de aplicação endovenosa 

segura.  

 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I e II, apenas. 

B) I, II, III e IV. 

C) II, III e IV, apenas. 

D) II e IV, apenas.  

E) I e III, apenas. 

 

26. Em relação a dreno de tórax, analise as afirmativas a seguir e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   )  As complicações após a inserção de um dreno de tórax são: enfisema subcutâneo, hemorragia por lesões de 

vasos intercostais, sangramento do sítio da inserção do dreno e pneumotórax hipertensivo.  

(   )  A drenagem pode acontecer por aspiração ou por gravidade. No transporte do paciente, os drenos devem estar 

pinçados. 

(   )  Os sistemas de drenagem a seco utilizam uma válvula unidirecional, que impede o retorno do ar aos pulmões, 

agindo da mesma forma que o selo d‟água.  

(   )  São cuidados pós-drenagem torácica: estimular respiração profunda, avaliar padrão respiratório 

constantemente, localizar o frasco coletor da drenagem na mesma altura da inserção do dreno.  

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V-V-V-F 

B) F-F-V-V 

C) V-F-V-V  

D) F-F-F-F 

E) V-F-F-V 

 

27. A adesão da equipe às medidas gerais de prevenção e controle de infecção ainda depende da conscientização e 

mudança de hábitos dos profissionais. Entretanto, sua adoção implica a realização de atos simples e de fácil 

execução. Sobre estes, analise as afirmativas abaixo:  

 

I. Lavar sempre as mãos antes de realizar qualquer procedimento - um dos mais importantes meios para prevenir 

a infecção cruzada.  

II. Manter as unhas curtas e aparadas, pois as longas facilitam o acúmulo de sujidades e microrganismos.  

III.  Evitar o uso de joias e bijuterias, como anéis, pulseiras e demais adornos, que podem constituir-se em 

possíveis fontes de infecção pela facilidade de albergarem microrganismos em seus sulcos e reentrâncias, bem 

como na pele subjacente.  

IV.  Lavagem das mãos é de extrema importância para a segurança do paciente e do próprio profissional, haja vista 

que, no hospital, a disseminação de microrganismos ocorre, principalmente, de pessoa para pessoa, através das 

mãos.  

 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, II e IV, apenas. 

B) III e IV, apenas.  D) III, apenas. 

C) II e IV, apenas.   E) I, II, III e IV. 
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28. O calendário de vacinação em nosso país é coordenado pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) do 

Ministério da Saúde.  

 Com base na preconização do MS, uma criança com 6 meses deverá já ter tomado as seguintes vacinas:  

 

A) BCG, Hepatite B, Pentavalente, Rotavírus, Pólio oral, Meningocócica e Pneumo10. 

B) Hepatite B, Hepatite A, Rotavírus e Pneumo 10 Meningocócica e Pentavalente. 

C) BCG Hepatite B, DPT, pentavalente e Pólio, Rotavírus, Pneumo10 e Meningocócica. 

D) BCG Hepatite B, Pólio (VIP), HIB e DPT Rotavírus, Meningocócica e Pentavalente. 

E) BCG Hepatite B, Pólio (VIP), Pneumo 10, Rotavírus, Meningocócica e Pentavalente. 

 

 

29. O acidente responsável pelo maior número de atendimentos a crianças menores de cinco anos em serviços de 

emergência é 

 

A) queda.  

B) intoxicação. 

C) afogamento. 

D) queimadura. 

E) automobilístico. 

 

 

30. O leite materno é produzido pela ação de hormônios e reflexos. Durante a gravidez, hormônios preparam o 

tecido glandular para a produção do leite. Quando a criança começa a sugar, dois reflexos fazem o leite descer na 

quantidade e no momento certo.  

 Esses reflexos são decorrentes da produção dos seguintes hormônios: 

 

A) estrogênio e prolactina. 

B) progesterona e ocitocina.  

C) prolactina e ocitocina. 

D) estrogênio e ocitocina. 

E) prolactina e gonadotrofina. 

 

 

31. Sobre a fisiologia e o diagnóstico da gestação, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas 

Falsas. 

 

(   ) São sinais de presunção de gravidez: atraso menstrual, náuseas, vômitos e presença de batimentos cardíacos 

fetais.  

(   ) São sinais de certeza de gestação: batimentos cardíacos fetais; percepção dos movimentos fetais, visualização 

do saco gestacional.  

(   ) Positividade da fração beta do HCG no soro materno, a partir do oitavo ou nono dia após a fertilização, 

vômitos e presença de batimentos cardíacos fetais são sinais de certeza de gestação.  

(   ) Manifestações clínicas, como náuseas, vômitos, tonturas, salivação excessiva, mudança de apetite, aumento da 

frequência urinária e sonolência, são sinais de probabilidade de gravidez.  

(   ) Cardiopatias, nefropatias graves e abortamento habitual são fatores, que indicam ser a gestação de alto risco.  

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V-F-V-F-V 

B) F-V-V-V-F  

C) F-F-V-F-F  

D) F-V-F-V-V 

E) V-V-V-F-F 
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32. Sobre assistência à mulher no ciclo gravídico-puerperal, analise as afirmativas abaixo: 

 

I.  Uma gestante com sangramento vivo de repetição não deve ser tocada, uma vez que o toque pode aumentar o 

sangramento.  

II.  Após o parto, deve-se incentivar a puérpera para deambular após 2h, com a finalidade de prevenir 

tromboembolismo. 

III.  O risco de desenvolver diabetes gestacional diminui à medida que a idade da mulher avança. 

 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I e II, apenas. 

B) I, II e III. 

C) II, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I e III, apenas. 

 

 

33. Sobre Tétano, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   )  Clostridium tetani é um bacilo gram-positivo esporulado, normalmente encontrado na natureza, que pode ser 

identificado em fezes, terra, arbustos e trato intestinal dos animais.  

(   )  A infecção pelo Clostridium tetani ocorre pela introdução de esporos em solução de continuidade da pele e 

mucosas.  

(   )  O período de incubação da doença (período entre o dia do ferimento e o primeiro sinal ou sintoma) é longo, 

variando entre 15 e 28 dias.  

(   )  A transmissão da doença ocorre de forma direta, de indivíduo para indivíduo.  

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V-F-F-V 

B) V-V-V-V 

C) V-V-F-F 

D) F-V-F-V 

E) F-F-F-V 

 

 

34. Sobre Leptospirose, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. A antibioticoterapia está indicada em qualquer período da doença.  

II.  Consiste em uma doença de animais mamíferos, especialmente de roedores. O animal contaminado elimina a 

bactéria em sua urina e contamina o solo e a água.  

III.  A bactéria Leptospira interrogans é capaz de sobreviver por muito tempo, em ambientes secos.  

IV. São sinais e sintomas da Leptospirose: febre alta com calafrios, cefaleias, dor muscular, náuseas, vômitos, 

diarreia e hiperemia conjuntival.  

 

Está CORRETO, apenas, o que se afirma em 

 

A) I e III. 

B) II e IV. 

C) II, III e IV. 

D) I e II. 

E) I, II e IV. 
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35. Uma paciente é admitida na sala de cirurgia para realizar um procedimento cirúrgico por via vaginal. Sobre esse 

caso, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

I. O câncer de mama é o que mais acomete mulheres em todo o mundo, constituindo a maior causa de morte nos 

países em desenvolvimento. No Brasil, é o tipo mais incidente nesta população. 

II. No pós-operatório de uma paciente submetida à histerectomia por via vaginal, estão prescritos 1000 mL de 

Soro Fisiológico 0,9% para correr em 12h. Para atender a prescrição, o Técnico de Enfermagem deixou um 

gotejamento em 28 gotas/min. 

III. Ao se admitir uma paciente na sala de cirurgia, para ser submetida à cirurgia ginecológica por via vaginal, o 

Técnico de Enfermagem deverá colocá-la na posição de Sims. 

IV.  Pólipos cervicais são benignos na maioria dos casos, não causando dor pélvica, dispareunia ou distúrbios 

menstruais significativos.  

 

Está CORRETO, apenas, o que se afirma em 

 

A) I e III. 

B) II, III e IV.  

C) III e IV.  

D) I e IV. 

E) II e IV. 

 

36. O oxigênio é fundamental para a manutenção da vida. Sobre esse tema, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. A nebulização acrescenta umidade ou medicamentos ao ar inspirado, misturando partículas de vários tamanhos 

com o ar; a umidade acrescentada pela nebulização melhora a depuração das pulmonares. 

II. A aspiração é necessária quando o cliente é incapaz de limpar as secreções respiratórias das vias aéreas. A 

técnica de aspiração inclui aspiração orofaríngea e nasofaríingea, orotraqueal e nasotraqueal e aspiração de 

uma via aérea artificial. 

III. A drenagem postural é um componente da higiene pulmonar; consiste em drenagem, posicionamento, sendo, 

algumas vezes, acompanhada de percussão e de vibração do tórax. A percussão é contraindicada em clientes 

com distúrbio de sangramento, osteoporose e costelas fraturadas. 

 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I e III, apenas. 

B) II e III, apenas. 

C) I, apenas. 

D) II, apenas. 

E) I, II e III. 

 

37. Sobre prostatectomia, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. Como cuidados pré-operatórios, temos: nas cirurgias agendadas para o turno da tarde, orientar dieta branda até 

as 23h e, em seguida, dieta zero; instalar SG 5g% EV 28gts/minutos às 7h da manhã e aguardar o chamado do 

centro cirúrgico. Se o paciente for diabético, fazer glicemia capilar e comunicar o resultado ao médico 

assistente. 

II. Quando no pré-operatório se faz necessário hidratação, são prescritos 1000 ml de SG a 5% e 2000 ml de SF a 

0,9% EV, 28gts/ minutos nas 24 horas. 

III. No pré-operatório de prostatectomia que será realizado no horário da manhã, às 6h do dia da cirurgia, deve-se 

orientar os pacientes a tomar banho e aferir a pressão arterial. Se a pressão estiver acima de 160x100 mmHg, 

deve-se comunicar ao médico assistente, antes de encaminhar o paciente para o centro cirúrgico. 

 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, apenas. 

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

C) I e III, apenas. E) I, II e III. 
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38. Homem de 62 anos chega ao serviço de urgência clínica com tosse não produtiva e dispneia progressiva. Após 

avaliação, a equipe de saúde identificou que o paciente apresenta Edema Agudo de Pulmão (EAP).  

 Sobre Edema Agudo de Pulmão, é CORRETO afirmar que 

 

A) o paciente deverá ser acomodado em decúbito lateral enquanto aguarda a administração de analgésico. 

B) o soro fisiológico a 0,9% que será administrado ao paciente por venóclise não tem necessidade de controle do 

gotejamento. 

C) a posição Fowler é a recomendada para o atendimento desse tipo de patologia. 

D) a oferta de suporte de oxigênio para o paciente citado não irá ajudar na sua recuperação. 

E) a administração de analgésicos ao paciente é dispensável.  

 

 

39. Sobre a assistência de enfermagem no processo de envelhecimento, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. A comunicação com o idoso requer elementos verbais e não verbais, como o toque, o aumento de voz quando 

necessário, porém evite gritar, pois embora possa apresentar déficit auditivo, o excessivo volume de voz pode 

provocar desconforto. 

II. Para o paciente portador de Doença de Parkinson na hora da refeição, convém mantê-lo em decúbito elevado 

ou sentado à mesa, proporcionando a integração social. Caso o paciente apresente engasgo ou dificuldade para 

deglutir, ofereça alimentos de consistência líquida, em pequenas porções. 

III. A incontinência urinária é uma das condições que mais acomete e interfere, de forma negativa, na vida do 

idoso. O técnico de enfermagem deve cuidar da manutenção da integridade da pele e região perineal, mantendo 

o idoso limpo e seco e realizando a troca de fraldas rotineiramente, atento a alterações que possam aparecer. 

IV. Durante a administração de medicamentos ao idoso, obedeça sempre aos nove certos, respeite sempre o modo 

de administração recomendado, embora isso não interfira na capacidade de absorção dos fármacos, e ofereça 

sempre a medicação por via oral com o idoso sentado. 

 

Estão CORRETAS  
 

A) I, II, III e IV. 

B) I, II e III, apenas.  

C) I, III e IV, apenas.  

D) I e III, apenas.  

E) II, III e IV, apenas. 

 

 

40. Leia as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   )  A VII Conferência Nacional de Saúde propôs a criação do Sistema Único de Saúde à Assembleia Nacional 

Constituinte de 1985. 

(   )  A participação social é uma das diretrizes organizacionais do Sistema Único de Saúde, e a sua aplicabilidade é 

orientada pela Lei 8.142/90.  

(   )  A Lei Orgânica da Saúde 8080/90 e o Decreto Presidencial 7.508/2011 se complementam na intencionalidade 

técnica da formação de redes de atenção à saúde. 

(   )  A composição dos Conselhos e Conferências deve primar por igual quantitativo de representantes. 

(   )  O acolhimento, a escuta qualificada e a equidade na assistência à saúde são aspectos orientadores da Política 

Nacional de Humanização do SUS. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V-F-V-F-F 

B) F-V-V-F-V 

C) V-F-V-F-V 

D) V-F-F-V-V 

E) V-V-F-F-F  
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EXECUÇÃO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


