
 

PROCESSO SELETIVO 
PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO 

INSTITUTO PRAXIS 001/2018 
 

 
 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  NOME DO CANDIDATO 

   ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha; 
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova. 

02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no 
local especificado. 

03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. 

04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído. 
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 

Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de 
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta. 

06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo; 
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos; 
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal; 
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio 

de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação; 

e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, 
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de 
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo; 

f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o 
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os 
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o 
período de permanência dos candidatos no local de prova); 

g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões; 
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO; 
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, 

executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas; 
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal. 

07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno 
de questões não serão levados em conta. 

08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença. 
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas. 
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões. 
 

  

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto de Dalton Trevisan para responder às questões de 01 a 03: 
 

Apelo 
 

Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa. 
Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta, bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi 

ausência por uma semana: o batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho. 
Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos: a pilha de jornais ali no 

chão, ninguém os guardou debaixo da escada. Toda casa era um corredor deserto, e até o canário ficou mudo. Para não 
dar parte de fraco, ah, Senhora, fui beber com os amigos. Uma hora da noite eles se iam e eu ficava só, sem o perdão de 
sua presença a todas as aflições do dia, como a última luz na varanda. 

E comecei a sentir falta das pequenas brigas por causa do tempero na salada – o meu jeito de querer bem. Acaso é 
saudade, Senhora?  Às suas violetas na janela, não lhes poupei água e elas murcham. Não tenho botão na camisa, calço a 
meia furada. Que fim levou o saca-rolhas? Nenhum de nós sabe, sem a Senhora, conversar com os outros: bocas raivosas 
mastigando. Venha para casa, Senhora, por favor. 
 
QUESTÃO 01 
Compreende-se a partir do texto que: 
 
A) O narrador-personagem sente-se aliviado com a partida da esposa; 
B) A ausência da mulher se fez sentir através das ações diárias que ela fazia e, agora, não havia quem as fizesse; 
C) A ausência da esposa fora sentida no primeiro momento, mas logo depois o homem se acostumou com a falta dela; 
D) A imagem da mulher relatada no texto é de uma mulher moderna, independente e não muito voltada aos afazeres 

domésticos. 
 
QUESTÃO 02 
Analise as informações linguísticas acerca   do texto, julgando-as certas (C) ou erradas (E): 
 
(   ) O texto possui características do gênero Carta; 
(   ) A tipologia que predomina em todo texto é a injuntiva; 
(   ) Os termos “com os dias” e “primeiros dias” são usados no texto como marcadores temporais, indicando a passagem 

do tempo na narrativa; 
(   ) “Venha para casa, Senhora, por favor”. As vírgulas foram usadas para isolar o vocativo. 
 
A sequência correta de cima para baixo é: 
 
A) E, E, C, C; 
B) C, E, C, E; 
C) C, E, C, C; 
D) E, C, E, E. 
 
QUESTÃO 03 
A classe gramatical da palavra destacada está corretamente classificada no item: 
 
A) “... bom chegar tarde” (adjetivo); 
B) “ninguém os guardou debaixo da escada” (artigo); 
C) “... e até o canário ficou mudo” (substantivo); 
D) “... como a última luz na varanda.” (conjunção). 
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QUESTÃO 04 
Leia o poema de Raimundo Correa para responder à 
questão: 
 
AMOR E VIDA 
 
Esconde-me a alma, no íntimo, oprimida, 
Este amor infeliz, como se fora 
Um crime aos olhos dessa, que ela adora, 
Dessa, que crendo-o, crera-se ofendida. 
 
A crua e rija lâmina homicida 
Do seu desdém vara-me o peito; embora, 
Que o amor que cresce nele, e nele mora, 
Só findará quando findar-me a vida! 
 
Ó meu amor! como num mar profundo, 
Achaste em mim teu álgido, teu fundo, 
Teu derradeiro, teu feral abrigo! 
 
E qual do rei de Tule a taça de ouro, 
Ó meu sacro, ó meu único tesouro! 
Ó meu amor! tu morrerás comigo! 

(Sinfonias, 1883.) 
 
Analise as informações sobre a escrita do poema: 
 
I. Predomina, além da função poética, a função 

referencial; 
II. Pode-se afirmar, de acordo com o contexto, que a 

palavra “álgido”, na frase: “Achaste em mim teu 
álgido, teu fundo”, significa “muito frio, glacial”; 

III. Na segunda estrofe, a conjunção “embora” pode ser 
substituída por outro elemento coesivo que tenha 
valor semântico de concessão; 

IV. As palavras “íntimo, lâmina e álgido” são acentuadas 
pela regra das proparoxítonas. 

 
Estão corretas, somente:  
 
A) II, III e IV; 
B) I e II; 
C) III e IV; 
D) I e IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 05 
As tirinhas servirão de base para a questão: 
 
Tirinha 1 

 
 
Tirinha 2 

 
 
Analisando os aspectos linguísticos das tirinhas, assinale a 
opção correta: 
 
A) Na tirinha I não há erro na concordância com o verbo 

vender, pois a partícula “se” é índice de indeterminação 
do sujeito, por isso fica no singular; 

B) A tirinha II apresenta um erro de regência do verbo 
aspirar. No contexto, ele deveria ser transitivo direto; 

C) Na tirinha II o verbo aspirar tem sentido de “absorver”; 
D) Na tirinha I, para que a concordância estivesse correta, 

o verbo vender deveria estar no plural para concordar 
com o sujeito “terrenos adicionais disponíveis”. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 
 
QUESTÃO 06 
Durante as Olimpíadas de Pequim, em 2008, seu regime 
hipercalórico impressionou tanto a imprensa como os 
torcedores. Afinal, para compensar as incansáveis horas 
de treinamentos, o nadador ingeria nada mais, nada 
menos do que 12 mil calorias por dia. Para tanto, o 
cardápio era montado à base de sanduíches de ovos fritos, 
1 kg de macarrão e até mesmo uma pizza inteira. Mas, 
para os Jogos de 2016, sua dieta trouxe diferenças em 
relação às campanhas anteriores. Até porque, no auge de 
seus 31 anos, o metabolismo de Michael Phelps já não é 
mais o mesmo. Além disso, o norte-americano também 
diminuiu o número de provas do qual participa. (21 de 
agosto de 2016). 

Fonte: sportlife.com.br 
 
Se uma pessoa adulta saudável ingere 2500 calorias por 
dia, o nadador Michael Phelps ingere a mais que uma 
pessoa adulta saudável o valor de: 
 
A) 3,6 vezes mais calorias e em porcentagem 320% a mais 

do que o valor diário de uma pessoa adulta saudável; 
B) 4,8 vezes mais calorias e em porcentagem 380% a mais 

do que o valor diário de uma pessoa adulta saudável; 
C) 5,0 vezes mais calorias e em porcentagem 410% a mais 

do que o valor diário de uma pessoa adulta saudável; 
D) 5,2 vezes a mais calorias e em porcentagem 500% a 

mais do que o valor diário de uma pessoa adulta 
saudável. 

 
QUESTÃO 07 
A afirmação ‘Se amanhecer com sol, então trabalharei.’, 
tem como negativa a alternativa: 
 
A) Se amanhecer com sol ou eu não trabalho; 
B) Não amanhece com sol ou então trabalharei; 
C) Não amanhece e eu não trabalho; 
D) Amanhece com sol e eu não trabalho. 
 
QUESTÃO 08 
Em um grupo de 20 crianças que vão a um passeio de 
ônibus, 12 levaram lanche e 18 são destras. O número de 
crianças que são destras e levaram lanche é: 
 
A) 8; 
B) 9; 
C) 10; 
D) 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 09 
O Sr. João é dono de um terreno e decidiu construir uma 
casa nova. Porém, o Sr. João é um homem de hábitos 
diferentes e em tudo que ele faz procurar deixar um 
padrão. Ele contratou dois pedreiros e impôs para a 
construção de sua casa que a cada novo dia fossem 
utilizados uma determinada quantidade de tijolos seguindo 
o mesmo padrão. 
 
Observe a tabela abaixo: 

DIA 1º 2º 3º 4º 5º 
Quantidade 
de tijolos 106 148 192 238 286 

 
Seguindo o mesmo padrão lógico da tabela acima a 
quantidade de tijolos utilizados no 7º dia é: 
 
A) 336; 
B) 342; 
C) 388; 
D) 392. 
 
QUESTÃO 10 
Observe a afirmação: 
‘Pedro é mecânico ou Thiago é arquiteto’. 
A negativa da afirmativa acima é: 
 
A) Pedro é mecânico e Thiago é arquiteto; 
B) Pedro é mecânico e Thiago não é arquiteto; 
C) Pedro não é mecânico e Thiago não é arquiteto; 
D) Pedro não é mecânico ou Thiago não é arquiteto. 
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INFORMÁTICA BÁSICA 
 
QUESTÃO 11 
São conhecidos como periféricos os dispositivos que ficam 
no entorno do computador ou acessíveis a ele mesmo à 
distância. Quanto a comunicação de dados entre esses 
componentes e o computador eles são classificados em 4 
grupos: entrada, saída, entrada/saída e memória. Marque 
a opção que contém apenas periféricos de saída. 
 
A) Mouse, teclado, joystick; 
B) Impressora, monitor de vídeo, caixa de som; 
C) Pen drive, cartão de memória, tablet; 
D) Disco rígido, roteador, tochpad. 
 
QUESTÃO 12 
O sistema operacional é responsável por controlar todos 
os componentes do computador. No mercado 
internacional existem diversos sistemas operacional para 
computadores pessoais. Marque a opção que contém 
apenas nomes de sistemas operacionais 
 
A) Windows, Ubuntu, Android; 
B) IOS, Solares, PowerPoint; 
C) Unix, Fortex, Word; 
D) Mozilla, Edge, Opera. 
 
QUESTÃO 13 
Existem aplicativos, como Outlook e Thunder Bird, que se 
propõem a gerenciar de maneira integrada suas contas de 
e-mail. Para configurar uma conta de e-mail nesses 
aplicativos são necessários os protocolos de envio e 
recebimento de e-mail. Marque a opção que contém um 
protocolo exclusivamente de recebimento. 
 
A) IMAP; 
B) SMTP; 
C) CLONE; 
D) POP3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 14 
As planilhas eletrônicas possuem funções que possibilitam 
a execução de cálculos. Na planilha abaixo, onde está 
sendo utilizada a função CONT.SE, após sua execução, 
qual será o valor exibido na célula C2? 
 

 
 
A) 7; 
B) 142; 
C) 2; 
D) 112. 
 
QUESTÃO 15 
Para navegar na Web se faz necessário o uso de programa 
cliente capaz de enviar e receber requisições HTTP. Os 
clientes Web mais comuns são os Browsers, aplicações 
apropriadas para navegação de conteúdo Web. Marque a 
opção que contém apenas nomes de Browsers.  
 
A) Firefox, Chrome, Edge; 
B) Internet Explorer, Linux, Unix; 
C) Word, Excel, PowerPoint; 
D) Safari, Opera, Windows. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 16 
De acordo com o calendário nacional de vacinação da 
criança, marque a alternativa correta: 
 
A) A vacina BCG deve ser administrada ao nascer; 
B) A vacina meningocócica C deve administrada na criança 

com 2 meses e 6 meses; 
C) A vacina da febre amarela é administrada aos 7 meses; 
D) A vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) 

deve ser administrada na criança aos 9 meses. 
 
QUESTÃO 17 
O sarampo é uma doença viral, infecciosa aguda, 
potencialmente grave, transmissível, extremamente 
contagiosa e bastante comum na infância. Sobre o 
sarampo assinale a opção correta: 
 
A) O período de transmissibilidade inicia-se depois de 4 a 

6 dias do surgimento do exantema e dura até 10 dias 
após seu desaparecimento; 

B) A transmissão ocorre de forma direta, por meio de 
secreções nasofaríngeas expelidas ao tossir, espirrar, 
falar ou respirar; 

C) Lactentes, cujas mães já tiveram sarampo ou foram 
vacinadas, não possuem imunidade passiva, pois os 
anticorpos não são transmitidos pela via 
transplacentária; 

D) Tem como hospedeiro o macaco. 
 
QUESTÃO 18 
Doença infecciosa e transmissível, causada pelo 
Mycobacterium tuberculosis, que afeta prioritariamente os 
pulmões, embora possa acometer outros órgãos e 
sistemas. Sobre a tuberculose marque a alternativa 
correta: 
 
A) O principal hospedeiro são as aves; 
B) A tuberculose é uma doença de transmissão por 

contato; 
C) Os bacilos que se depositam em roupas, lençóis, copos 

e outros objetos dificilmente se dispersam em aerossóis 
e, por isso, não desempenham papel importante na 
transmissão da doença; 

D) Com o início do esquema terapêutico adequado, a 
transmissão tende a diminuir gradativamente e, em 
geral, após 10 dias de tratamento, chega a níveis 
insignificantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 19 
A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e 
sua manifestação clínica em fase avançada, ou síndrome 
da imunodeficiência adquirida (AIDS), ainda representam 
um problema de saúde pública de grande relevância na 
atualidade, em função do seu caráter pandêmico e de sua 
transcendência. Sobre essa doença assinale a opção 
correta: 
 
A) A grande maioria dos indivíduos infectados pelo HIV, 

mesmo em tratamento adequado, evolui para uma 
grave disfunção do sistema imunológico, à medida que 
vai sendo destruídos os linfócitos T CD4+, uma das 
principais células alvo do vírus; 

B) O HIV não pode ser transmitido por via sexual (esperma 
e secreção vaginal); 

C) O HIV não pode ser transmitido pelo leite materno; 
D) Desde o momento da aquisição da infecção, o portador 

do HIV é transmissor. 
 
QUESTÃO 20 
Nos dias de hoje muitas crianças estão apresentando um 
distúrbio mental que retrata sinais de indiferença pelo 
mundo exterior, falta de interesse em interagir com outras 
pessoas, vivendo em um mundo próprio, fantasioso e 
ilusório. Esse distúrbio é denominado _______. Assinale a 
alternativa que completa a frase corretamente: 
 
A) Delírio; 
B) Autismo; 
C) Egocentrismo; 
D) Bulimia. 
 
QUESTÃO 21 
A Irrigação vesical a lavagem da mucosa que reveste 
_______, com o objetivo de remover sedimentos, 
coágulos, urina em decomposição ou fins terapêuticos. É 
um procedimento realizado pela equipe de enfermagem. 
Marque a opção que completa a afirmativa corretamente: 
 
A) O intestino; 
B) O pulmão; 
C) A bexiga; 
D) A vesícula biliar. 
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QUESTÃO 22 
Marque a alternativa abaixo que indica o principal cuidado 
de enfermagem que deve ser realizado antes de se 
administrar, pela primeira vez, um medicamento líquido 
pelo cateter nasogástrico: 
 
A) Constatar se o cateter está no estômago, posicionado 

corretamente; 
B) Verificar a temperatura do medicamento; 
C) Conferir a quantidade exata do volume de líquido; 
D) Fazer a lavagem do cateter com soro. 
 
QUESTÃO 23 
O Diabetes Mellitus é uma doença caracterizada pela 
elevação da glicose no sangue (hiperglicemia). Pode 
ocorrer devido a defeitos na secreção ou na ação do 
hormônio insulina, que é produzido no pâncreas. Assinale 
a alternativa que indica por quais células a insulina do 
pâncreas é produzida: 
 
A) Células alfa do pâncreas; 
B) Células alfa das ilhotas de Langerhans; 
C) Células alfa e beta das ilhotas de Langerhans; 
D) Células beta das ilhotas de Langerhans. 
 
QUESTÃO 24 
A desinfecção de materiais consiste em processo de 
eliminação de microrganismos presentes nos produtos 
utilizados para assistência à saúde, entretanto com menor 
poder letal que a esterilização, pois não destrói todas as 
formas de vida microbiana, principalmente os esporos. 
Com relação aos tipos de desinfecção marque a alternativa 
correta: 
 
A) Os métodos químicos: quando associam agentes 

químicos a parâmetros físicos em processos 
automatizados; 

B) Método físico-químico: agem pelo uso de desinfetantes 
químicos, como aldeídos, ácido peracético, soluções 
cloradas e álcool; 

C) Método físico: agem por ação térmica, como 
pasteurização e termodesinfecção; 

D) Métodos físico-químicos de esterilização a baixa 
temperatura: utilizando óxido de etileno, gás incolor e 
inflamável indicado em termossensíveis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 25 
O posicionamento cirúrgico deve ser realizado de maneira 
correta e seguro para o paciente. De acordo com cada 
posição cirúrgica marque a alternativa correta: 
 
A) Posição de Trendelenburg reversa: é uma variação da 

posição supina, em que a parte superior do dorso é 
elevada e os pés são abaixados; 

B) Posição Supina: é uma variação do decúbito dorsal, em 
que a parte superior do dorso é abaixada e os pés são 
elevados; 

C) Posição de Trendelenburg: é utilizada no transporte e 
na transferência do paciente e também da indução da 
anestesia geral; 

D) Posição Litotômica: o paciente é colocado em posição 
supina e o dorso da mesa é elevado, devendo-se utilizar 
suporte para os pés.  

 
QUESTÃO 26 
Sabe-se a importância de se avaliar as infecções pós-
operatórias de acordo com o potencial de contaminação 
da ferida cirúrgica e com o número de micro-organismos 
presentes no tecido a ser operado. De acordo com o 
potencial de contaminação, assinale a opção correta que 
indica uma cirurgia limpa: 
 
A) Cirurgias cardíacas prolongadas com circulação 

extracorpórea; 
B) Artoplastia do quadril; 
C) Cirurgia de orofaringe; 
D) Histerectomia abdominal. 
 
QUESTÃO 27 
Existem atualmente muitos tipos de curativos com formas 
e propriedades diferentes. Sobre esses curativos marque 
a alternativa correta: 
 
A) A papaína é derivada de algas marinhas e ao interagir 

com a ferida sofre alteração estrutural, transformando-
se em um gel suave e hidrofílico. É indicada para feridas 
com grande quantidade de exsudato; 

B) Hidrogel: é permeável a água e as bactérias e isolam o 
leito da ferida do meio externo. Pode durar até 7 dias 
no leito da ferida; 

C) Ácidos graxos essenciais: produto à base de óleo 
vegetal, possui grande capacidade de promover a 
regeneração dos tecidos, acelerando o processo de 
cicatrização; 

D) Hidrocoloide: cobertura composta por tecido de carvão 
ativado, impregnado com prata, exerce ação 
bactericida. 
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QUESTÃO 28 
Em uma Unidade de Internação, o médico assistente 
prescreveu para um paciente 1500 ml de soro fisiológico 
para ser infundido em 24 horas. Qual das alternativas 
abaixo indica a infusão correta em gotas por minuto: 
 
A) 07 gotas/min; 
B) 14 gotas/min; 
C) 21 gotas/min; 
D) 28 gotas/min.  
 
QUESTÃO 29 
Com relação aos cuidados de enfermagem com o coto 
umbilical de um recém-nascido, assinale a opção correta: 
 
A) Umidificar e lubrificar com vaselina; 
B) Usar antibiótico tópico; 
C) Higienizar com hidratante e ocluir; 
D) Higienizar com álcool a 70% e secar. 
 
QUESTÃO 30 
Uma gestante de 34 semanas que apresenta edema, 
pressão arterial elevada e presença de proteína na urina 
são sinais de alerta na gestação. Marque a opção que 
apresenta o correto diagnóstico da desta gestante: 
 
A) Pré-eclâmpsia; 
B) Eclâmpsia; 
C) Diabetes gestacional; 
D) Gravidez tubária. 
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