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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com 30 (trinta) questões numeradas sequencialmente e distribuídas sem falhas ou 
repetições. 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 05 

MATEMÁTICA 06 a 09 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 10 a 30 

 

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal. 

2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo para o qual você fez a inscrição. Caso 

não esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, que deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto. 

3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração 

das questões está correta. 

4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de 

Respostas. 

5. Ao receber a Folha de Respostas Personalizada, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do 

número de sua inscrição. As divergências devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. 

6. Leia atentamente cada questão da prova objetiva e preencha na Folha de Respostas a alternativa que a responda corretamente.  

Exemplo:  

 

 

 

7. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 

8. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas 

controle o seu tempo. 

9. Iniciada a prova, somente será permitido deixar, definitivamente, a sala após 60 (sessenta) minutos.  

10. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

11. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato permanecer na sala até os últimos 60 (sessenta) 

minutos que antecedem o encerramento das provas. 

12. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

a) Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 

b) Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 

c) Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 

d) Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios, e usar de meios ilícitos 

para obter vantagens para si ou para outros. 

e) For surpreendido portando ou manuseando qualquer aparelho eletrônico, mesmo que devidamente acondicionado no 

envelope de guarda de pertences, nas dependências do estabelecimento durante a aplicação da prova objetiva. 

13. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à Polícia Civil, que tomará as medidas cabíveis, 

inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos. 

14. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a 

ata e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno. 

15. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando-a. 

16. Está disponível no verso da capa (página 2) do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado.   Este 

poderá ser levado pelo candidato. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
A bola 
Luis Fernando Veríssimo 

 
O pai deu uma bola de presente ao filho. Lembrando o 
prazer que sentira ao ganhar a sua primeira bola do 
pai. Uma número 5 sem tento oficial de couro. Agora 
não era mais de couro, era de plástico. Mas era uma 
bola. 
O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse 
“Legal!”. Ou o que os garotos dizem hoje em dia 
quando gostam do presente ou não querem magoar o 
velho. Depois começou a girar a bola, à procura de 
alguma coisa. 
– Como é que liga? – perguntou. 
– Como, como é que liga? Não se liga. 
O garoto procurou dentro do papel de embrulho. – Não 
tem manual de instrução? 
O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos 
são outros. Que os tempos são decididamente outros. 
– Não precisa manual de instrução. 
– O que é que ela faz? 
– Ela não faz nada. Você é que faz coisas com ela. 
– O quê? 
– Controla, chuta... 
– Ah, então é uma bola. 
– Claro que é uma bola. 
– Uma bola, bola. Uma bola mesmo. 
– Você pensou que fosse o quê? 
– Nada, não. 
O garoto agradeceu, disse “Legal” de novo, e dali a 
pouco o pai o encontrou na frente da tevê, com a bola 
nova do lado, manejando os controles de um 
videogame. Algo chamado Monster Ball, em que times 
de monstrinhos disputavam a posse de uma bola em 
forma de bip eletrônico na tela ao mesmo tempo que 
tentavam se destruir mutuamente. O garoto era bom 
no jogo. Tinha coordenação e raciocínio rápido. Estava 
ganhando da máquina. 
O pai pegou a bola nova e ensaiou algumas 
embaixadas. Conseguiu equilibrar a bola no peito do 
pé, como antigamente, e chamou o garoto. 
– Filho, olha. 
O garoto disse “Legal” mas não desviou os olhos da 
tela. O pai segurou a bola com as mãos e a cheirou, 
tentando recapturar mentalmente o cheiro de couro. A 
bola cheirava a nada. Talvez um manual de instrução 
fosse uma boa ideia, pensou. Mas em inglês, para a 
garotada se interessar. 

 
Extraído de: Veríssimo, Luis Fernando. A bola. 
Comédias da vida privada; edição especial para as 
escolas. Porto Alegre: L&PM, 1996. pp. 96-97 
 

Questão 01  
 

Com base no texto, marque a alternativa que traz 
informações INCORRETAS. 

 

(A) Ao entregar a bola ao filho, o pai se recordou de 
quando ele próprio ganhou uma. 

 
(B) O garoto agradeceu pelo presente para não 

magoar o pai. 
 

(C) O menino não sabia como jogar com a bola que 
ganhou. 

 
(D) O filho, em pouco tempo, trocou a bola pelo jogo 

eletrônico. 
 
 
 

Questão 02  
 
O texto como um todo aborda, principalmente, qual 
tema? 
 

(A) Trata do fato de as bolas não serem mais de 
couro. 

 
(B) Procura mostrar que as crianças de hoje em dia 

praticamente não têm mais interesse nas 
brincadeiras de que seus pais gostavam. 

 
(C) Reforça a importância e a necessidade de as 

bolas virem com manual de instrução. 
 
(D) Evidencia a superioridade das brincadeiras 

modernas em relação às antigas. 
 

Questão 03  
 
Na oração “Lembrando o prazer que sentira ao ganhar 
a sua primeira bola do pai.”, qual é a classificação do 
verbo grifado? 

 

(A) Pretérito mais-que-perfeito. 
(B) Presente. 
(C) Futuro do pretérito. 
(D) Pretérito perfeito. 

 

Questão 04  
 
Na oração “Como é que liga?”, a palavra sublinhada é 
um pronome: 

 

(A) Pessoal. 
(B) Relativo. 
(C) Interrogativo. 
(D) Demonstrativo. 

 

Questão 05  
 
Na oração “Que os tempos são decididamente 
outros.”, a palavra grifada é classificada como: 

 

(A) Substantivo. 
(B) Preposição. 
(C) Adjetivo. 
(D) Advérbio. 

 

MATEMÁTICA 
 

Questão 06  
 
A solução do sistema linear abaixo: 

 









52124

1442

BA

BA
 

 
Está representada de forma CORRETA na alternativa: 
  

(A) A = 9 e B = 8. 
(B) A = 1 e B = 3. 
(C) A = -3 e B = 5. 
(D) A = -1 e B = 4. 

 

Questão 07  
 

Considerando os polinômios E(x) =
46x + ³2x - 

25x + 

3 e F(x) =
38x -

27x + x12 , assinale a alternativa 

CORRETA sobre eles: 
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(A) O valor numérico do polinômio E para x = 3 é 
igual a 498. 

 

(B) O valor numérico do polinômio F para x = 4 é 
igual a 436.  

 
(C) A soma do polinômio E com o polinômio F é 

igual a
46x + ³9x  - 

210x + x12  + 3 . 

 
(D) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

Questão 08  
 
Uma caminhonete consegue transportar em duas 
viagens 84 sacos de cimento. Considerando que será 
preciso transportar 3360 sacos de cimento com essa 
mesma caminhonete, assinale a alternativa que 
representa a quantidade de viagens necessária para 
transportar todos os sacos de cimento. 

 
(A) 60 viagens. 
(B) 74 viagens. 
(C) 80 viagens. 
(D) 94 viagens. 

 

Questão 09  
 
Leonardo precisou fazer um empréstimo no valor de 
R$ 3500,00 a uma taxa de juros simples de 3,6% ao 
mês. Se esse empréstimo for pago em 24 meses, 
podemos afirmar que o total de juros que Leonardo irá 
pagar é de: 

 
(A) R$ 2836,00. 
(B) R$ 3024,00. 
(C) R$ 3182,00. 
(D) R$ 3348,00. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 10  
 
O corpo humano é protegido por um órgão 
denominado pele, que também é responsável pelo tato 
e por outros sentidos. A enfermagem deve avaliar esse 
órgão no exame físico, observando: 

 
(A) Turgor: grau de hidratação do tecido. Exemplo: 

turgor diminuído. 
 

(B) Mobilidade: tipo de pele. Exemplo: áspera. 
 

(C) Elasticidade: concentração de pigmentos na 
epiderme. Exemplo: icterícia. 

 
(D) Textura: nível de temperatura da pele. Exemplo: 

hipotermia. 
 

Questão 11  
 
Na realização do exame físico do abdome, deve-se 
seguir uma sequência de ações em prol da avaliação 
da região abdominal. Sendo assim, assinale a 
alternativa CORRETA que corresponde à sequência 
ideal dessas ações. 

 
(A) Percussão, palpação profunda, ausculta, 

inspeção. 
 
(B) Inspeção, ausculta, percussão, palpação 

profunda. 
 

(C) Palpação profunda, inspeção, percussão, 
ausculta. 

 
(D) Inspeção, percussão, palpação profunda, 

ausculta. 
 

Questão 12  
 
O processo de cuidar, na enfermagem, é um guia para 
as práticas dos profissionais. Sabendo que o Processo 
de Enfermagem é composto por cinco etapas, assinale 
a alternativa que descreve as etapas que o técnico de 
enfermagem pode desenvolver: 

 
(A) Histórico de enfermagem, implementação, 

avaliação de enfermagem. 
 

(B) Histórico de enfermagem, diagnóstico de 
enfermagem, implementação. 

 
(C) Planejamento de enfermagem, avaliação de 

enfermagem, diagnóstico de enfermagem. 
 

(D) Avaliação de enfermagem, planejamento de 
enfermagem, implementação. 

 

Questão 13  
 
Na caderneta de vacinação de uma criança de 2 meses 
e 15 dias, vacinada apenas com os imunobiológicos 
disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS), foram 
verificadas as seguintes vacinas recebidas: BCG, HB, 
VIP, VORH, Penta (DTP+Hib+HB) e Pncc10V. Assinale a 
alternativa que contenha o nome dos imunobiológicos 
correspondentes às siglas das vacinas mencionadas: 

 

(A) Vacina BCG; vacina hepatite B (recombinante); 
vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada); vacina 
rotavírus humano G1P1 (atenuada); vacina 
pentavalente: difteria, tétano, pertussis + 
Haemophilus Influenzae B (conjugada) + 
hepatite B (recombinante); vacina 
pneumocócica 10 – valente. 

 
(B) Vacina BCG; vacina Haemophilus Influenzae B; 

vacina poliomielite 1, 2 e 3 (atenuada); vacina 
varicela (atenuada); vacina pentavalente: 
difteria, tétano, pertussis + Haemophilus 
Influenzae B (conjugada); vacina pneumocócica 
10 – valente. 

 
(C) Vacina BCG; vacina Haemophilus Influenzae B; 

vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada); vacina 
rotavírus humano G1P1 (acelular); vacina 
pentavalente: sarampo, caxumba, rubéola 
(atenuada); vacina pneumocócica 23 – valente. 

 
(D) Vacina BCG; vacina hepatite B (recombinante); 

vacina poliomielite 1, 2 e 3 (atenuada); vacina 
rotavírus humano G1P1 (atenuada); vacina 
Pentavalente: difteria, tétano, pertussis + 
Haemophilus Influenzae B (conjugada) + 
hepatite B (recombinante); vacina 
pneumocócica 23 – valente. 

 

Questão 14  
 
Foi realizado o levantamento da temperatura de 
conservação de vacinas de cinco salas de vacinação 
(S.V) de um município, no primeiro dia de novembro de 
2017. Às 07 horas da manhã, foram verificadas as 
seguintes temperaturas nos refrigeradores em que 
estavam armazenadas as vacinas: S.V 01= +10ºC, S.V 
02= +04ºC, S.V 03= +05ºC, S.V 04= -02ºC, S.V 05= 
+07ºC. Considerando a temperatura ideal de 
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conservação das vacinas nas instâncias municipais, 
assinale a alternativa que corresponda às salas de 
vacinação (S.V) com vacinas acondicionadas em 
temperatura recomendável:  

 
(A) S.V 01, S.V 02, S.V 04. 
(B) S.V 03, S.V 04, S.V 05. 
(C) S.V 02, S.V 03, S.V 05. 
(D) S.V 04, S.V 05, S.V 01. 

 

Questão 15  
 

Assinale a alternativa CORRETA: ao se organizar a 
caixa térmica para iniciar as atividades da sala de 
vacinação, a técnica de enfermagem deve: 

 
(A) Retirar as bobinas reutilizáveis do freezer, onde 

estavam congeladas, e, em seguida, organizar 
na caixa térmica. 

 
(B) Posicionar as bobinas reutilizáveis apenas no 

fundo da caixa térmica. 
 

(C) Fixar o sensor do termômetro sobre a tampa da 
caixa térmica, verificando a temperatura ideal do 
ambiente externo. 

 
(D) Ambientar as bobinas reutilizáveis, até 

desaparecer a névoa, antes de colocar na caixa 
térmica. 

 

Questão 16  
 
Um adulto de 75 anos procurou a Unidade Básica de 
Saúde (UBS) querendo se vacinar contra meningites 
bacterianas, pneumonias e sinusites. Assinale a 
alternativa que mostre a atitude CORRETA do técnico 
de enfermagem: 

 
(A) Realizar a aplicação da vacina sarampo, 

caxumba e rubéola e registrá-la na caderneta de 
vacinação. 

 
(B) Após averiguar na caderneta de vacinação a 

ausência da vacina solicitada, aplicar uma dose 
da vacina Pneumocócica-23 valente. 

 
(C) Verificar caderneta de vacinação e aplicar uma 

dose da vacina Influenza. 
 

(D) Orientar que essas doenças não podem ser 
prevenidas pela vacinação. 

 

Questão 17  
 
A vacina difteria, tétano e pertussis acelular (dTpa), 
disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde, 
direcionada às gestantes a partir da 20ª semana de 
gestação e com mais de 10 anos de idade, protege 
contra difteria, tétano e coqueluche, e deve ser 
administrada por via: 

 
(A) Intradérmica (ID). 
(B) Oral (VO). 
(C) Intramuscular (IM). 
(D) Subcutânea (SC). 

 

Questão 18  
 
Observe os sinais vitais de um adulto, descritos 
abaixo: 

 

I. Temperatura axilar = 39,0ºC. 
II. Respiração = 20 mrpm. 

III. Frequência cardíaca: 55 bpm. 

Assinale a alternativa que corresponde aos sinais 
vitais com alterações: 
 

(A) Apenas I. 
(B) I e II. 
(C) II e III. 
(D) I e III. 

 

Questão 19  
 

Sobre a medida da pressão arterial (PA), assinale a 
alternativa INCORRETA:  
 

(A) A unidade padrão utilizada ao aferir a PA é a de 
milímetros de mercúrio (mmHg). 

 

(B) Consiste na verificação da pressão máxima 
(diastólica) e a pressão mínima (sistólica). 

 

(C) Utilizam-se as terminologias hipertensão para 
PA elevada e hipotensão para PA abaixo do 
normal. 

 

(D) A artéria braquial, localizada nos membros 
superiores, é utilizada como referência na 
verificação da PA. 

 

Questão 20  
 

Dona Maria foi consultada pelo médico da Unidade 
Básica de Saúde (UBS) e recebeu uma receita com o 
nome de um medicamento. Antes de sair da UBS, Dona 
Maria procurou o técnico de enfermagem e lhe 
perguntou para que servia a medicação que o médico 
solicitou. O técnico de enfermagem, ao ler a receita, 
observou que se tratava de um antibiótico, e realizou a 
orientação da Dona Maria. Assinale a alternativa 
CORRETA, a respeito da orientação fornecida: 
 

(A) Esse medicamento vai agir sobre os fungos que 
estão causando sua infecção. 

 

(B) O antibiótico é ideal para combater a infecção 
causada por vírus. 

 

(C) Você irá melhorar, pois esse medicamento age 
diretamente nas bactérias que estão causando 
sua infecção. 

 

(D) Ao ingerir esse medicamento corretamente, a 
senhora irá eliminar doenças causadas por 
parasitas. 

 

Questão 21  
 

Foi prescrito pelo médico um soro fisiológico 0,9% de 
500ml para ser infundido em 12 horas. Qual deve ser o 
gotejamento desse soro, em macrogotas? Assinale a 
alternativa CORRETA. 
 

(A) 14. 
(B) 13. 
(C) 12,5. 
(D) 41. 

 

Questão 22  
 

Associe os itens a seguir e, em seguida, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 

MATERIAL BIOLÓGICO 
 

I. Urina. 
II. Fezes. 

III. Secreções. 
IV. Sangue. 
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EXAME SOLICITADO 
 

a. Líquor. 
b. EAS. 
c. Parasitológico. 
d. Sorologia. 
 

(A) I.b, II.c, III.a, IV.d. 
(B) I.a, II.b, III.c, IV.d. 
(C) I.c, II.d, III.b, IV.a. 
(D) I.d, II.a, III.c, IV.b. 

 

Questão 23  
 
Sobre a técnica ideal utilizada no curativo de feridas, 
assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) Realizar fricção, principalmente no tecido 

granulado. 
 

(B) Não se deve usar curativo em feridas totalmente 
cicatrizadas. 

 
(C) Ferida asséptica, limpa de fora para dentro, 

evitando contaminação do tecido sadio, e ferida 
séptica, limpa de dentro para fora, minimizando 
a contaminação da ferida. 

 
(D) Tendo mais de uma ferida no mesmo indivíduo, 

iniciar a limpeza pela mais contaminada. 
 

Questão 24  
 
Um paciente necessita de uma alta concentração de 
oxigênio, sendo recomendável a utilização um 
dispositivo com capacidade de oxigênio de até 95%. 
Assinale a alternativa CORRETA, que indique qual 
dispositivo deve ser usado:  

 
(A) Cânula nasal. 
(B) Cateter nasal. 
(C) Máscara com reservatório. 
(D) Máscara de Venturi. 

 

Questão 25  
 
O tétano tem como agente etiológico o Clostridium 
tetani, bacilo gram-positivo, anaeróbio esporulado, que 
ocasiona hiperexcitabilidade do sistema nervoso 
central, levando a dificuldade de deglutição e 
contraturas musculares. Quanto às medidas a serem 
adotadas com o paciente, assinale a alternativa 
CORRETA:  

 
(A) Mudar o paciente de posição de uma a duas 

vezes a cada 24 horas. 
 
(B) Realizar a notificação do caso somente se o 

paciente evoluir a óbito. 
 
(C) Para a realização de procedimentos, deve ser 

evitado o uso de sedativos. 
 
(D) Manter o paciente em quarto individual, com 

redução acústica e de luminosidade. 
 

Questão 26  
 
Assinale a alternativa CORRETA, que indica o principal 
vetor e reservatório da febre amarela urbana:  

 
(A) Mosquito Aedes aegypti, ser humano. 
 
(B) Mosquito Haemagogus janthinomys, macacos. 

(C) Mosquito Haemagogus janthinomys, ser 
humano. 

 
(D) Mosquito Aedes aegypti, macacos. 

 

Questão 27  
 
Um adulto de 65 anos comentou com o técnico de 
enfermagem que está com dificuldade para caminhar e 
para ter equilíbrio. O técnico lhe mencionou os riscos 
de queda e pediu a descrição de sua residência, para 
que pudesse, desde já, orientar as melhores condutas, 
a fim de evitar quedas. Foi realizada a seguinte 
descrição:  
 
“Eu moro com minha filha, meu genro e minhas duas 
netas, que são crianças ainda. A casa não é muito 
grande, minha filha gosta bastante de usar tapetes em 
todos os cômodos, às vezes tropeço em uns 
brinquedos que ficam no chão. Para chegar em meu 
quarto, tenho que subir um lance de escadas, que não 
são muito iluminadas. O banheiro é coletivo, eu uso 
chinelo de dedo no banho, ahh... uso o mesmo chinelo 
há 10 anos, esse chinelo é bom mesmo, resistente!” 
 
Quais os fatores de risco que o técnico de enfermagem 
deve mencionar para o idoso, visando orientá-lo na 
realização de mudanças? 

 

(A) Nessa fase da vida, é importante morar sozinho, 
então, deve procurar alguma outra casa o 
quanto antes. 

 
(B) O único risco a que está exposto é o chinelo 

com solado escorregadio, por isso, terá de 
providenciar outro. 

 
(C) O local onde você mora não apresenta nenhum 

tipo de risco, mas a dificuldade para caminhar e 
a perda de equilíbrio, isso sim pode te levar a 
sofrer uma queda. Vamos agendar uma 
consulta médica para você. 

 
(D) A presença de escadas, de iluminação 

inadequada, de tapetes soltos, de objetos 
jogados no chão (brinquedos) e de chinelo sem 
aderência podem te levar a uma queda; temos 
que reorganizar esses itens na casa onde você 
mora. 

 

Questão 28  
 
Assinale a alternativa errada, no que diz respeito às 
habilidades que o profissional de saúde deve 
desenvolver nas práticas em saúde sexual e 
reprodutiva: 

 
(A) Exercer boa capacidade de comunicação. 
 
(B) Favorecer o vínculo em relação de confiança. 
 
(C) Ao falar sobre sexualidade e sentimentos sentir-

se confortável. 
 
(D) Priorizar suas próprias crenças e princípios, sem 

desenvolver tolerância com outros hábitos. 
 

Questão 29  
 
Dentre diversos métodos contraceptivos utilizados, 
alguns também tem função de atuarem contra Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DSTs). Assinale a 
alternativa correta do método que representa essa 
dupla função, prevenção de DSTs e de gravidez: 
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(A) Injeção contraceptiva. 
(B) DIU. 
(C) Camisinha. 
(D) Pílula. 

 

Questão 30  
 
Cabem ao técnico de enfermagem algumas ações em 
prol do controle dos cânceres do colo do útero e de 
mama. A respeito disso, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
(A) Realizar consulta, coleta do exame 

citopatológico e prescrever medicamentos. 
 
(B) Realizar, participar e contribuir com atividades 

de educação permanente. 
 
(C) Realizar exame clínico das mamas e solicitar 

mamografia. 
 
(D) Realizar avaliação da saúde bucal e 

procedimentos clínicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


