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INSTRUÇÕES 

 

Este Caderno contém 40 (trinta) questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e 

uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou defeitos, solicite 

providências ao fiscal de sala. 

Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de 

Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de 

preenchimento contidas nele. 

Após o preenchimento do Cartão Resposta, o candidato deverá assinar o mesmo, sob 

pena de invalidez do documento. 

 

Durante a realização das provas é vedado:  

a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou 

equipamentos eletrônicos;  

b) a comunicação entre os candidatos;  

c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;  

d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em 

embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;  

e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos 

do seu início.  

f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, quaisquer equipamentos 

elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma. 

A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, 

somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma. 

Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de 

Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens 

especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público. 

O tempo de duração total da prova é de três (03) horas, incluído o tempo para 

preenchimento do Cartão Resposta. 

Os 3 últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos em sala 

para, juntamente com os fiscais assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o 

lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta. 

 

TECNICO EM ENFERMAGEM 



Português 
 

01) Nas orações abaixo o pronome SE funciona como índice de indeterminação do 

sujeito em: 

1-Morre-se um pouco a cada desafeto. 

2-Trata-se de uma reunião importante. 

3-Deixaram-se digitais por toda a parte. 

a) 1 e 3. 

b) 2 e 3. 

c)  1 e 2. 

d) Somente em 3. 

e) Em todas as orações. 
 

02) Algumas palavras por apresentarem a mesma pronúncia suscitam dúvidas no 

momento da escrita. Aponte a sentença que emprega uma palavra homônima fora de seu 

contexto: 

a) O homem era coxo. 

b) A cauda do avião estava com pequenos furos. 

c) Vão cassar o mandato da prefeita. 

d) O assento do carro era de couro. 

e) O presidente foi empoçado na manhã de hoje. 
 

03)Classifique o vocábulo PROPÍCIA, empregado nas frases a seguir, quanto à classe 

gramatical: 

I- Se a casa não for propícia, não compraremos. 

II-A tarde de sol estava propícia à prática de esportes. 

a) Em 1 é substantivo e em 2 advérbio. 

b) Em ambas as frases a palavra PROPÍCIA é um adjetivo. 

c) Em ambas as frases a palavra PROPÍCIA é um advérbio. 

d) Em 1 é classificada como adjetivo e em 2 como advérbio. 

e) Em 1 é classificada como advérbio e em 2 como adjetivo. 
 

04) Dadas as sentenças: 

1-O documento foi aceito. 

2-Eu havia aceitado o documento. 

3-O professor tinha suspendido a aula. 

4-A aula foi suspensa pelo professor. 

Os verbos em itálico foram empregados corretamente em: 

a) Somente em 2 e 3. 

b) Somente em 1 e 4. 

c) Somente em 2 e 4. 

d) Todas as sentenças. 

e) Somente em 1 e 3. 
 

05) Indique o sentido expresso pela conjunção em destaque na sentença abaixo: 

“Cheguei ao show cedo para que pudesse sentar na primeira fila.” 

a) finalidade. 

b) concessão. 

c) causa. 

d) proporção. 

e) tempo. 

 



Para as questões 06 e 07 use a imagem a seguir: 

 
Disponível em: www.carnutistasolda.com.br Acesso: 29/01/2020. 
 

06)A figura de linguagem em evidência na frase do cartunista é denominada: 

a) hipérbole. 

b) metonímia. 

c) onomatopeia. 

d) antítese. 

e) pleonasmo. 
 

07) Se não for divertido, não tem graça é o mesmo que: 

a) estupendo. 

b) mormente. 

c) loquaz. 

d) enfadonho. 

e) ditoso. 
 

08) Os termos sublinhados nas sentenças abaixo são classificados como apostos, exceto 

um. Marque-o: 

a) O poeta Drummond era modesto. 

b) Solicitou-me um presente: amor. 

c) O abraço, meu bem, foi dado de coração. 

d) O passeio, aventura apaixonante, terminou nos Alpes. 

e) A menina nasceu ontem na cidade de Palmeiras das Missões. 
 

09) Todas as orações abaixo são classificadas como Orações sem sujeito, exceto: 

a) Está chuviscando desde cedo. 

b) Há muitos anos aguardamos progressos. 

c) Sempre se está sujeito a enganos. 

d) Deve haver muitos interessados no emprego. 

e) Amanheceu rapidamente hoje. 
 

10)Em somente uma das sentenças abaixo o emprego do acento indicador de crase se 

faz necessário. Aponte-a: 

a) O evento será de 15 a 20 de fevereiro. 

b) Realizaram os exercícios as pressas para poder brincar. 

c) Ela preferia andar a pé. 

d) Ficou cara a cara com o vizinho barulhento. 

e) Relatou-me a respeito do ocorrido. 

http://www.carnutistasolda.com.br/


Matemática 
11) Sabe-se que ciclo das cheias das águas em uma determinada região tem certa 

periodicidade que por alguns meses no ano de 1848, 1864, 1880 tendo assim mantendo 

a regularidade. A próxima cheia nesta região acontecerá em: 

(a) 2020. (b) 2021. (c) 2022. (d) 2223. (e) 2224. 
 

12) Qual a quantidade de equipes de corrida que um grupo de 8 pessoas pode ser 

formada, sendo que cada equipe deve conter um piloto, um navegador e um mecânico 

só pode ser: 

(a) 336. (b) 123. (c) 412. (d) 320. (e) 720. 
 

13) Um terreno retangular tem seu comprimento igual ao sêxtuplo da medida da largura 

e um perímetro igual a 168m. Com base nessas informações qual a área deste terreno? 

(a) 324m². (b) 435m². (c) 586m². (d) 864m². (e)  900m². 
 

14) Na construção de uma ponte 20 operários trabalhando numa jornada de 6 horas por 

dia levaram 48 dias para concluí-la. Se essa mesma ponte tivesse sido construída 12 

operários numa jornada de 8 horas diárias levariam quantos dias para conclui-la? 

(a) 36 dias. (b) 45 dias. (c) 54 dias. (d) 60 dias. (e) 72 dias. 
 

15) Uma loja de calçados coloca nas etiquetas de preço uma margem de lucro de 45%. 

Em uma promoção oferece os calcados com desconto de 20% no preço da etiqueta. 

Nessa promoção de quanto é a margem de lucro da loja? 

(a) 16%. (b) 17%. (c) 20%. (d) 22%. (e) 25%. 
 

16) Uma indústria que produz peça de alumínio aumenta a produção hora a hora. Na 

primeira hora do dia ela produz 500 peças de alumínio. A partir daí, a confecção horaria 

das peças passa a segui a seguinte lei            . Que quantidade de peças são 

produzidas na terceira hora deste dia: 

(a) 864. (b) 720. (c) 932. (d) 544. (e) 1458. 
 

17) Leonardo tem duas opções para investir R$ 400.000,00 uma é aplicar em um fundo 

que lhe rende 0,5% ao mês na modalidade de juro composto e a outra opção e de 0,6% 

ao mês na modalidade de juro simples. Ao analisar cada opção de investimento que 

valor em R$ Leonardo obteve na simulação nas aplicações de juro composto e simples 

respectivamente para um período de 3 meses?  

(a) R$ 406.030,05 e R$ 404.800,00. 

(b) R$ 406.030.05 e R$ 407.200,00. 

(c) R$ 405.868,20 e R$ 406.300,00. 

(d) R$ 406.730,25 e R$ 404.800,00 

(e) R$ 406.230,35 e R$ 407.200,00. 
 

18) Na imagem abaixo mostra parte do mapa da cidade de Romelândia. Digamos que do 

ponto A até o ponto C temos uma distância de  √   
 

 metros e do ponto B ao ponto C 

tem uma distância de 65 metros. Se o professor Ilson está no ponto A e deseja ir para o 

ponto B que distância ele deve percorrer: 

(a) 75 metros. 

(b) 78 metros. 

(c) 80 metros. 

(d) 95 metros. 

(e) 85 metros. 



 
19) Em uma corrida de 3000 metros estão escritos 8 competidores, 1 competidor da 

Linha Três Barras, 3 da Linha Primeirinha, 1 da linha Esperança, 2 da linha Sede Ouro, 

e 3 da linha Saltinho. Ponderando que todos os corredores tem as mesmas condições de 

receber uma medalha de primeiro, segundo, ou terceiro colocado. Qual a probabilidade 

de que pelo menos um corredor da Linha Sede Ouro. 

(a) 
 

 
.  (b) 

  

  
.  (c) 

  

  
.  (d) 

 

 
.  (e) 

  

  
. 

 

20) O professor de matemática passou as seguintes potenciações no quadro: 

I)     II)     III)     IV)    
A sequência que expressa sucessivamente todas as respostas correta é: 

(a) 4, 6, 5, 1. 

(b) 4, 9, 5, 0. 

(c) 4, 9, 5, 1. 

(d) 4, 6, 5, 0. 

(e) 4, 9, 5, 0. 

Conhecimentos Específicos 
 

21) A infração ao Código de Ética de Enfermagem é apurada em processo instaurado e 

conduzido nos termos do Código de Processo Ético-Disciplinar vigente, aprovado pelo 

Conselho Federal de Enfermagem. 

São proibições estabelecidas no Código de Ética de Enfermagem, exceto: 

a) Registrar e assinar as ações de Enfermagem que não executou, bem como permitir 

que suas ações sejam assinadas por outro profissional. 

b) Executar procedimentos ou participar da assistência à saúde sem o consentimento 

formal da pessoa que esteja em iminente risco de morte ou de seu representante ou 

responsável legal. 

c) Produzir, inserir ou divulgar informação inverídica ou de conteúdo duvidoso sobre 

assunto de sua área profissional. 



d) Sobrepor o interesse da ciência ao interesse e segurança da pessoa, família e 

coletividade. 

e) Valer-se, quando no exercício da profissão, de mecanismos de coação, omissão ou 

suborno, com pessoas físicas ou jurídicas, para conseguir qualquer tipo de 

vantagem. 

 

22) O diagnóstico precoce da Hanseníase continua sendo o elemento individual mais 

importante na cura da doença, prevenção de deficiências e redução da transmissão e 

baseia-se em sinais e sintomas clínicos e histórico epidemiológico. (Secretaria de Saúde 

do Paraná) 

Sobre a Hanseníase, é incorreto afirmar que: 

a) Pode atingir pessoas de qualquer sexo ou idade, inclusive crianças e idosos. 

b) A evolução da doença ocorre, em geral, de forma lenta e progressiva, podendo levar 

a incapacidades físicas. 

c) O tratamento interrompe a transmissão em poucos dias e é capaz de curar a doença. 

d) A bactéria  causadora da doença é transmitida pela pele através de contato com a 

pessoa doente, e também pelos objetos utilizados pelo doente. 

e)   suscepti ilidade ao  . leprae   act ria causadora da doen a  possui influ ncia 

gen tica.  ssim  familiares de pessoas com hansen ase possuem maior chance de 

adoecer. 

 

23) O Calendário Nacional de Vacinação estipula que ao nascer a criança receba a 

vacina BCG e a primeira dose da seguinte vacina: 

a) Hepatite B. 

b) Meningocócica C. 

c) Rotavírus. 

d) Influenza. 

e) Tetraviral. 

 

24) Para uma criança de 6 meses de idade, o Calendário Nacional de Vacinação indica a 

administração das seguintes vacinas: 

a) VIP (2º dose) e Rotavírus (1º dose). 

b) Meningocócica C (2º dose) e Hepatite A (dose única). 

c) Rotavírus (1º dose) e Hepatite B (3º dose). 

d) Febre amarela (1º dose e Varicela (dose única). 

e) Penta (3º dose) e VIP (3º dose). 

 

25) No âmbito da União, a direção nacional do Sistema Único de Saúde será exercida: 

a) pelo Ministério da Saúde. 

b) pelo Conselho Nacional de Saúde. 

c) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

d) pela Presidência da República. 

e) pela Secretaria de Saúde Regional. 
 

26) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas 

de funcionamento definidas em: 

a) Ata de reunião com a participação da comunidade. 

b) Lei Orgânica da Saúde. 

c) Decreto Federal. 

d) Regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho. 

e) Lei Orgânica do Município. 



27) Em uma comunidade houve a notificação de 5 casos de uma determinada doença, 

que apresentava as características abaixo: 

I- É causada por uma bactéria. 

II- Acomete principalmente os pulmões mas pode atacar outros órgãos. 

III- É doença imunoprevenível. 

As características apresentadas acima pertencem à seguinte doença: 

a) Ascaridíase. 

b) Tuberculose. 

c) Giardíase. 

d) Toxoplasmose. 

e) Mononucleose. 
 

28) Ao administrar qualquer medicamento para um paciente, o profissional da área da 

saúde, incluindo-se o de enfermagem, tem como objetivo primordial alcançar os efeitos 

terapêuticos desejados provocando o mínimo  de efeitos colaterais. (Cheregatti e 

Jerônimo, 2010) 

Sobre a administração de medicamentos, é incorreto afirmar que: 

a) Medicamentos administrados por via subcutânea apresentam como característica a 

absorção rápida. 

b) Na via intramuscular, a absorção está relacionada ao fluxo sanguíneo do local de 

aplicação e ao tipo de solução. 

c) Nos medicamentos administrados por via sublingual, a absorção ocorre na própria 

cavidade oral, através do sistema venoso bucal. 

d) Um mesmo medicamento pode ser encontrado sob várias formas de apresentação, 

facilitando, assim, sua administração em casos de restrições.  

e) A administração de medicamentos por via parenteral é a mais complexa de todas. 

Ela engloba a administração pelas vias subcutânea, intradérmica, intramuscular, 

endovenosa e intravenosa. 
 

29) O médico prescreveu para uma criança a administração de 6 ml de Amoxicilina por 

via oral. 

Para cumprimento desta prescrição, o profissional de enfermagem deverá administrar a 

seguinte quantidade de Amoxicilina: 

a) 60 gotas. 

b) 80 gotas. 

c) 120 gotas. 

d) 145 gotas. 

e) 160 gotas. 
 

30) A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação 

compulsória pode ser realizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles 

tenha conhecimento, não ficando portanto restrita a notificação aos profissionais de 

saúde. 

Sobre a periodicidade de notificação destes eventos de saúde pública, doenças e 

agravos, é correto afirmar que: 

a) A Tricomoníase e a Gonorreia são doenças de notificação compulsória imediata. 

b) Acidente de trabalho com exposição a material biológico é considerado um agravo 

de notificação compulsória imediata. 

c) A Violência doméstica é agravo de notificação compulsória imediata. 

d) A Leptospirose é uma doença de notificação compulsória semanal. 

e) A Sífilis Congênita é uma doença de notificação compulsória semanal. 



31) O uso regular de preservativos enseja o aperfeiçoamento da técnica de utilização, 

reduzindo a frequência de ruptura e escape e aumentando sua eficácia. Esses insumos 

devem ser promovidos e disponibilizados como parte da rotina de atendimento. 

(Ministério da Saúde, 2018) 

São cuidados com o preservativo masculino, exceto: 

a) Armazená-lo longe do calor, observando a integridade da embalagem e o prazo de 

validade. 

b) Na relação sexual, o preservativo deve ser colocado antes da penetração, durante a 

ereção peniana 

c) Devem-se usar apenas lubrificantes oleosos (como vaselina ou óleos alimentares), 

pois a utilização de lubrificantes de base aquosa danifica o látex, ocasionando sua 

ruptura. 

d) O preservativo não pode ser reutilizado e deve ser descartado no lixo após o uso. 

e) Após a ejaculação, retirar o pênis ainda ereto, segurando o preservativo pela base 

para que não haja vazamento de esperma.  
 

32) A febre amarela reveste-se da maior importância epidemiológica, por sua gravidade 

clínica e elevado potencial de disseminação em áreas urbanas. 

O mosquito transmissor da febre amarela urbana também pode transmitir a seguinte 

doença: 

a) Filariose. 

b) Malária. 

c) Dengue. 

d) Febre maculosa. 

e) Ancilostomíase. 

  

33) Através da visita domiciliar o Agente Comunitário de Saúde (ACS) pode identificar 

o desejo do indivíduo ou do casal em querer ou não querer filhos, bem como suas 

necessidades de informação sobre os meios de planejamento familiar. 

Caracteriza um exemplo de método de planejamento familiar classificado como 

“natural”: 

a) Espermaticida. 

b) Tabelinha. 

c) Pílula. 

d) Camisinha. 

e) Diafragma. 
 

34) O Técnico em Enfermagem aferiu os sinais vitais de um paciente e encontrou os 

seguintes dados: pressão arterial 160 x 90 mm Hg e temperatura de 37,9º C. 

Diante do quadro apresentado, é correto afirmar que este paciente se encontra: 

a) com pressão arterial normal e afebril. 

b) com pressão arterial elevada e afebril. 

c) com pressão arterial baixa e febril. 

d) com pressão arterial elevada e febril. 

e) com pressão arterial normal e hipotérmico. 
 

35) As precauções para gotículas devem ser utilizadas na prestação de assistência aos 

pacientes portadores das seguintes doenças, exceto: 

a) Influenza. 

b) Difteria. 

c) Caxumba. 



d) Coqueluche. 

e) Febre maculosa. 

 

36) Como política, a Política Nacional de Humanização (PNH) se apresenta como um 

conjunto de diretrizes transversais que norteiam toda atividade institucional que envolva 

usuários ou profissionais da Saúde, em qualquer instância de efetuação. (Rios, 2009) 

Caracteriza um dos princípios da Política Nacional de Humanização (PNH): 

a) Presunção de legitimidade. 

b) Totalitarismo. 

c) Igualdade. 

d) Autotutela. 

e) Indissociabilidade entre atenção e gestão. 

 

37) Em abril de 2015, a Organização Pan-Americana da Saúde declarou a Região das 

Américas livre da rubéola e da síndrome da rubéola congênita. (Ministério da Saúde, 

2017) 

Analise os itens abaixo relacionados à Rubéola: 

I- Doença exantemática aguda, de etiologia bacteriana, que apresenta alta 

contagiosidade e acomete principalmente mulheres jovens. 

II- O quadro clínico é caracterizado por exantema máculo-papular e puntiforme difuso, 

com início na face, couro cabeludo e pescoço, espalhando-se posteriormente para o 

tronco e membros. 

III- Não há tratamento específico para a rubéola. Apenas os sinais e sintomas são 

tratados. 

IV- Não existem indicações para solicitar e realizar o exame de rotina para rubéola no 

pré-natal, em gestantes. 

São corretos os itens: 

a) apenas II e IV. 

b) apenas I, II e IV. 

c) apenas I e III. 

d) apenas I e II. 

e) apenas II, III e IV. 

  

38) A Meningite é um processo inflamatório das meninges, membranas que envolvem o 

cérebro e a medula espinhal, causado por bactérias. (Ministério da Saúde, 2017) 

No quadro de Meningite, a flexão involuntária da perna sobre a coxa e desta sobre a 

bacia, ao se tentar fletir a cabeça do paciente caracteriza o sinal de: 

a) Brudzinski. 

b) Tredelemburg. 

c) Framingham. 

d) Kettel. 

e) Koplik. 
 

39) Sobre o processamento de produtos para saúde, é incorreto afirmar que: 

a) A borracha para aspiração é classificada como um artigo crítico. 

b) Nem todos os artigos críticos requerem esterilização. 

c) Os inaladores são classificados como artigos semi-críticos. 

d) Os artigos de múltiplos uso em estabelecimentos de saúde podem se tornar veículos 

de agentes infecciosos, se não sofrerem processos de descontaminação após cada 

uso. 

e) A pré-limpeza é a remoção da sujidade visível presente nos produtos para saúde. 



40   nalise as afirmativas a aixo so re o indicador “Taxa de mortalidade neonatal 

tardia” e marque Verdadeiro  V  ou Falso  F : 

(  ) Representa o número de óbitos de 0 a 6 dias de vida completos, por mil nascidos 

vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. 

(  ) Reflete, de maneira geral, as condições socioeconômicas e de saúde da mãe, bem 

como a inadequada assistência pré-natal, ao parto e ao recém-nascido. 

(   ) É utilizado para subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas 

e ações de saúde direcionadas para a atenção pré-natal, ao parto e ao recém-nascido. 

A sequência correta é: 

a) V   F   F. 

b) V   V   F. 

c) F   F   V. 

d) F   V   V. 

e) V   V   V. 

 
 
 

 


