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Este Caderno contém 20 (vinte) questões, constituídas com quatro opções (A, B, C, D) 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 45:00 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 45:00 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 02:00horas, 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 DE ENFERMAGEM 



Português 
 

01) São exemplos de Figuras de Linguagem. 

 

I. Metáfora; 

II. Metonímia; 

III. Sinestesia. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente o item I está correto.  b) Somente o item II está correto. 

c) Somente o item III está correto. d) Todos os itens estão corretos. 

 

02) Leia atentamente a frase a baixo: 

 

“A quarentena já dura dois meses.” 

 

A frase acima é exemplo de Figura de Linguagem. Qual? 

a) Pleonasmo. b) Sinestesia. c) Comparação. d) Catacrese. 

 

03) Assinale a alternativa que contenha as palavras escritas corretamente. 

 

a) ajenda, genjiva, agitado. 

b) ingeção, masajem, jipe. 

c) giló, gente, geito. 

d) gelado, gente, jipe. 

 

04) Leia atentamente a frase a baixo: 

 

“O bem e o mal caminham de mãos dadas no coração humano.” 

 

A frase acima é exemplo de Figura de Linguagem. Qual? 

a) Antítese.  b) Sinestesia. c) Comparação. d) Catacrese. 

 

05) Leia atentamente a frase a baixo: 

 

“Estava com tanta fome que podia comer um boi inteiro.” 

 

A frase acima é exemplo de Figura de Linguagem. Qual? 

a) Pleonasmo. b) Hipérbole.  c) Catacrese. d) Comparação. 

 

 

 



 Matemática 
 
06)Uma empresa tem 6 máquinas iguais, que produzem juntas 2052 peças em 

6 horas de produção por dia. Se essa empresa comprar mais duas máquinas 

iguais as que já tem e trabalhar 5 horas por dias qual será sua produção de 

peças no dia? 

(a) 2200  (b) 2220  (c) 2240  (d) 2280 

07) Uma área de terra tem a forma retangular, onde a medida do comprimento é 

igual ao quadruplo da medida da largura, se essa área de terra tem um perímetro 

de 680 metros, qual é a área que essa terra apresenta? 

(a) 2720m2  (b) 18496m2  (c) 4580m2  (d) 14080m2 

08) Um terreno retangular tem 24 metros de largura e 32m de comprimento. O 

terreno será dividido ao meio pela sua diagonal formando assim dois triângulos. 

Se uma dessas metades for cercada por uma tela qual o comprimento dessa 

tela? 

(a) 96m  (b) 60m  (c) 120m  (d) 80m 

09) Analisando as sequências dos termos seguinte foram sucessivamente 

obtidos segundo uma determinação padrão: (2, 8, 20, 44, 92) o décimo termo 

dessa sequência só pode ser: 

(a) 3068  (b) 2016  (c) 3048  (d) 2046 

10) Considere as sentenças a seguir: 

I.(𝑥 − 𝑦)2 = 𝑥2 − 𝑦2 

II. 8𝑥𝑧 + 10𝑥𝑘 + 12𝑦𝑧 + 15𝑦𝑘  = (2𝑥 + 3𝑦) ∙ (4𝑥 + 5𝐾 

III. (𝑥 + 𝑦)2 = 𝑥2 + 2𝑥𝑦 + 𝑦2 

(a) I é verdadeira. 

(b) II é falsa. 

(c) II e III são verdadeiras. 

(d) III é verdadeira 

 

 

 



Conhecimentos Específicos 
 

11)Em relação ao choque obstrutivo, é INCORRETO afirmar que: 

a. O tromboembolismo pulmonar causa choque obstrutivo.  
b. Ocorre devido à injúria no centro vasomotor no sistema nervoso central. 
c. É ocasionado por uma obstrução ou uma compressão dos grandes vasos 

ou do próprio coração. 
d. O tamponamento cardíaco é causa de choque obstrutivo. 

 

12)Com base na Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis, 
marque (V) verdadeiro ou (F) falso nos itens abaixo relacionados aos aspectos 
que devem ser considerados na notificação. 

(__) Notificar a simples suspeita da doença, sem aguardar a confirmação do 
caso, pois isto pode significar perda da oportunidade de intervir eficazmente. 

(__) A notificação não tem de ser sigilosa, podendo ser divulgada para a 
comunidade, respeitando-se o direito de anonimato dos cidadãos. 

(__) O envio dos instrumentos de coleta de notificação deve ser feito mesmo na 
ausência de casos, configurando-se o que se denomina notificação negativa que 
funciona como um indicador de eficiência do sistema de informações. 

Após análise, assinale a alternativa CORRETA: 

a. V, F, V. 
b. F, V, F. 
c. F, F, V. 
d. V, V, F. 

 13)Em relação a tuberculose, é INCORRETO afirmar que: 

a. Tem um período de latência seguindo a infecção inicial. 
b. É infecção crônica e progressiva. 
c. Os sintomas incluem tosse produtiva, febre, perda ponderal e mal-estar. 
d. O tratamento é feito com um único agente antimicrobiano, administrados 

por pelo menos 2 meses. 

14)Em relação as pneumonias, assinale a alternativa CORRETA que 
corresponde ao tipo de pneumonia descrita abaixo. 

"Apesar de ser o tipo de pneumonia mais raro, tem o potencial de ser bastante 
agressivo. Ocorre com mais frequência em pessoas imunodeprimidas ou com 



doenças crônicas, como é o caso de pacientes oncológicos ou infectados pelo 
vírus do HIV." 

a. Pneumonia química. 
b. Pneumonia bacteriana. 
c. Pneumonia viral. 
d. Pneumonia fúngica. 

15)Em relação as varizes esofágicas, analise: 

(__)Varizes esofágicas são causadas por hipertensão arterial nos vasos 
sanguíneos no rins e ao redor dele (hipertensão portal). 

(__)A hemorragia pode ser muito grave e causar choque ou, raramente, morte. 

(__)Os médicos diagnosticam e tratam varizes esofágicas usando endoscopia. 

Após análise, assinale a alternativa CORRETA: 

a. V, F, V. 
b. V, F, F. 
c. F, V, F. 
d. F, V, V. 

16)Em relação a rubéola, é CORRETO afirmar que: 

a. A imunidade é adquirida somente pela infecção natural, sendo duradoura 
após infecção natural e permanecendo por quase toda a vida após a 
vacinação. 

b. A rubéola congênita acontece quando a mulher grávida adquire rubéola e 
infecta o feto porque o vírus atravessa a placenta. 

c. É uma doença infectocontagiosa que acomete principalmente adultos 
entre trinta e cinco e quarenta anos. 

d. É causada por uma bactéria. 

17)É CORRETO afirmar que Lipotimia é: 

a. Emissão de urina mais abundante ou frequente à noite que durante o dia.  
b. Sensação de queimadura, de ardor que, partindo do estômago, se 

estende ao longo do esôfago e chega a faringe. 
c. Perda súbita dos movimentos, conservando-se a respiração e a 

circulação, desmaio. 
d. Diminuição no diâmetro da pupila. 

18)Com base nas principais vias de administração, assinale a alternativa 
CORRETA que corresponde a via descrita abaixo. 

"É aquela em que o medicamento é administrado na veia do paciente ou em um 
acesso via diversos tipos de equipo. É indicada para situações emergenciais e 
aplicações de grandes volumes de substância, mas requer atenção aos sintomas 



do paciente. Exemplos de medicamentos compatíveis: antibióticos e aminas 
vasoativas (adrenalina, dobutamina etc.)." 

a. Via sublingual. 
b. Via intramuscular. 
c. Via oral. 
d. Via endovenosa. 

 19)Em relação a meningite, é INCORRETO afirmar que: 

a. O tratamento das formas virais se dá apenas com medidas de suporte e 
sintomáticos, enquanto, que a doença bacteriana necessita do uso de 
antibióticos, além das medidas adotadas nas formas virais. 

b. Existem as vacinas para meningococo dos tipos A, B, Y e W 135, e estão 
disponíveis na rede pública e privada. 

c. A meningite infecciosa está relacionada a qualquer infecção que possa 
acarretar uma invasão da corrente sanguínea por agentes infecciosos. 

d. Em geral, a transmissão é de pessoa para pessoa, através das vias 
respiratórias, por gotículas e secreções do nariz e da garganta. A 
transmissão fecal-oral (ingestão de água e alimentos contaminados e 
contato com fezes) é de grande importância para a meningite viral, em 
infecções por enterovírus. 

20)Com base nos choques circulatórios, em relação ao choque distributivo é 
CORRETO afirmar que: 

a. Tem hemodinâmica semelhante ao choque séptico. 
b. É a única modalidade de choque em que ocorre vasodilatação.  
c. É ocasionado por uma obstrução ou uma compressão dos grandes vasos 

ou do próprio coração. 
d. A causa mais comum é o infarto agudo do miocárdio. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


