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INSTRUÇÕES 

 

Este Caderno contém 20 (vinte) 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 Teste Seletivo Público. 

O tempo de duração total da prova é de 1:30 ( uma hora e trinta minutos), 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 ENFERMAGEM 



 

Português 

  

01)“Foi ao mercado, comprou o molho, mas não conseguiu acertar a receita.” A última 

oração é classificada como coordenada sintética: 

a) reflexiva 

b) alternativa 

c) adversativa 

d) conclusiva 

e) explicativa 

 

02) Dadas as frases: 

1-Encontramos aquele velho conhecido. 

2- Contamos tudo àquela velha conhecida. 

3-Não vou a festas. 

De acordo com as regras do emprego ou não da crase, das sentenças acima: 

a) estão todas corretas. 

b) estão todas incorretas. 

c) somente 1 está correta. 

d) somente 2 está correta. 

e) somente 3 está correta. 

 

03)Observe o exemplo dado abaixo: 

“água da chuva = água pluvial” 

Qual das alternativas abaixo apresenta um adjetivo que não corresponde à locução 

adjetiva apontada: 

a) de cobra = viperino 

b) de cinza = cinéreo 

c) de águia = aquilino 

d) de abelha = apícola 

e) de ouro = ígneo 

 

04) Veja as expressões: 

 

“O sol tá queimando mais atualmente” 

“Dizem que é o tal buraco da camada de ozônio” 

 

Com base na tirinha acima assinale a alternativa correta: 

a) A tirinha, através da linguagem verbal e não verbal, faz uma reflexão sobre os 

problemas causados pelo desmatamento. 

b) A tira, através da linguagem não verbal, constrói enredo de forma hostil. 

c) A expressividade da tira é realçada no segundo quadrinho onde o desmatamento é 

apontado como principal causa para o aumento do buraco da camada de ozônio. 

d) Através do emprego da aliteração é que se dá a comicidade da tirinha, ao mesmo 

tempo em que leva o leitor a refletir sobre um problema social. 

e) A expressão errônea empregada no segundo quadrinho é que reitera a questão do 

desmatamento que transformou os ambientes no mundo. 

 



05)Uma das alternativas abaixo utiliza uma palavra homônima e/ou parônima 

indevidamente. 

Identifique-a: 

a) A baleia imergiu nas profundezas do oceano. 

b) Ela cumprimentou o diretor. 

c) O conserto da bicicleta custou caro. 

d) Após cassar a presa preparou um belo assado. 

e) A bandeira foi arriada. 

 

 

Matemática 

 
06) A média final de um aluno é composta por três notas e é definida da seguinte forma: 

duas notas de peso 3 e uma nota de peso 4. Se um aluno recebeu a primeira prova com 

nota 3,7 e a segunda prova com nota 7,9 qual a nota mínima para a terceira prova de 

modo que sua média final seja igual a 7.0. 

(a) 8,8  (b) 9,4  (c) 7,6  (d) 9,6  (e) 8,3 

 

07) Na aplicação de R$ 25.000,00 Gustavo optou por um fundo de investimento que 

rende 2% ao mês na modalidade de juro composto. Qual é o montante a ser resgatado 

no final de 4 meses de aplicação? 

(a) R$ 27.000,00 (b) R$ 27.060,80 (c) R$ 26.900,20 (d) R$ 28.800,00 

(e) R$ 26.960,60 

 

08) Um aluno de matemática faz uma experiência de lançar um dado aleatoriamente por 

duas vezes. Sabendo que o dado não é viciado, qual a probabilidade de a soma dos 

lançamentos ser igual a 7? 

(a) ¼  (b) 3/25  (c) 1/5  (d) 1/9  (e) 6/2 

 

09) Uma casa foi construída e ocupou um terço da área do terreno, a casa apresenta as 

seguintes dimensões 12 metros de largura e 10,5 metros de comprimento. Nessas 

condições o terreno apresenta que área? 

(a) 412m².  (b) 248m².  (c) 120m².  (d) 378m². 

(e) 512m². 

 

10) O pai do Gustavo tem um campo de futebol que apresenta as seguintes dimensões 

110m de comprimento e 90 metros de largura. Ele pretende construir um minicampo 

para seu filho, onde o comprimento do mini campo é igual a 13,75m. qual a medida da 

largura do minicampo sabendo que terá que obedecer 

a proporcionalidade entre as medidas. 

(a) 9,75m. (b) 10,75m. (c) 11,00m. (d) 11,25m. (e) 8,85m 

 

 

 



Conhecimentos Específicos 

 

11) O Sistema Único de Saúde pode ser considerado uma das maiores conquistas sociais 

consagradas na Constituição de 1988 (Ministério da Saúde, 2000) 

 

Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que: 

 

A) Entende-se por vigilância epidemiológica o controle de bens de consumo que, direta 

ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e 

processos, da produção ao consumo. 

B) As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de 

interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

C) As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, em âmbito local, 

regional e de centros especializados, de acordo com suas necessidades, compreendendo 

exclusivamente a atenção primária. 

D) Em tempo de guerra e havendo interesse recíproco, os serviços de saúde das Forças 

Armadas poderão integrar-se ao Sistema Único de Saúde (SUS), conforme se dispuser 

em convênio que, para esse fim, for firmado. 

E) Fundações mantidas pelo Poder Público, não constitui o Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

 

12)  Analise as afirmativas abaixo sobre o Sistema Único de Saúde como Verdadeiras 

(V) ou Falsas (F):  

 

(   ) A integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das 

ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso 

em todos os níveis de complexidade do sistema é um dos princípios do Sistema Único 

de Saúde (SUS). 

(   ) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações 

e os serviços de saúde que lhes correspondam. Aplica-se aos consórcios administrativos 

intermunicipais o princípio da direção única, e os respectivos atos constitutivos disporão 

sobre sua observância. 

(   ) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos 

vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a 

formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder 

Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. 

 

A sequência correta corresponde a: 

 

a) V   F   F.     b) F   V   V.    c) V   V   F.      d) F   F   V.     e) V  V  V. 

 

13).Na Política Nacional de Humanização (PNH), a ferramenta teórica e prática cuja 

finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, 

que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde/doença é 

denominada de: 

 

A) Autotutela. 

B) Ambiência.  



C) Acolhimento. 

D) Longitudinalidade. 

E) Clínica ampliada. 

 

14) A paciente informou que a Data de sua Última Menstruação (DUM) ocorreu em 

17/08/2019. A Data Provável do Parto (DPP) será em: 

 

A) 17/05/2020. 

B) 24/05/2020. 

C) 26/05/2020. 

D) 17/06/2020. 

E) 28/06/2020. 

 

15) O cuidado da Enfermagem se fundamenta no conhecimento próprio da profissão e 

deve se basear nas orientações do Código de Ética de Enfermagem. 

 

De acordo com a Resolução COFEN 564/2017, que estabelece o Código de Ética de 

Enfermagem, não representa um dos deveres do profissional de enfermagem: 

 

A) Aprimorar seus conhecimentos técnico-científicos, ético-políticos, socioeducativos, 

históricos e culturais que dão sustentação à prática profissional. 

B) Esclarecer à pessoa, família e coletividade, a respeito dos direitos, riscos, benefícios 

e intercorrências acerca da assistência de Enfermagem. 

C) Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade da pessoa, em todo seu ciclo vital e 

nas situações de morte e pós-morte. 

D) Registrar no prontuário e em outros documentos as informações inerentes e 

indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, legível, 

completa e sem rasuras. 

E) Incentivar e apoiar a participação dos profissionais de Enfermagem no desempenho 

de atividades em organizações da categoria. 

 

16) Uma mãe levou seu filho à Unidade Básica de Saúde para serem administradas as 

vacinas Meningocócica C e Pneumocócica 10V. 

 

Sobre as vias de administração destas vacinas, é correto afirmar que: 

 

A) Ambas as vacinas são administradas através da via intramuscular. 

B) A vacina Meningocócica C deve ser administrada através da via subcutânea. 

C) Ambas as vacinas devem ser administradas através da via subcutânea. 

D) A vacina Pneumocócica 10V deve ser administrada através da via subcutânea. 

E) A vacina Meningocócica C deve ser administratada através da via subcutânea e a 

Pneumocócica 10V através da via intramuscular. 

 

17) Um paciente com suspeita de Tuberculose compareceu à Unidade de Saúde para 

coletar a primeira amostra de escarro para a realização do exame diagnóstico. 

Considerando que para o diagnóstico desta doença devem ser realizadas duas coletas de 

amostra, o Técnico em Enfermagem deve orientar este paciente que a segunda coleta 

deverá ser realizada: 

 

A) na manhã do dia seguinte. 



B) em até três dias. 

C) sete dias depois da primeira coleta. 

D) dez dias depois da primeira coleta. 

E) quinze dias depois da primeira coleta. 

 

18) A Doença sexualmente transmissível e seu principal sintoma não estão corretamente 

associados em: 

A) Gonorreia – Verrugas. 

B) Cancro mole – Úlceras. 

C) Tricomoníase – Corrimento. 

D) Donovanose – Úlceras.  

E) Herpes genital – Úlceras.  

 

19) O valor de pressão arterial (PA) de 150/ 99 mmHg é classificado como: 

A) Normotensão. 

B) Hipertensão estágio 1. 

C) Hipertensão estágio 2. 

D) Hipertensão estágio 3. 

E) Hipertensão estágio 4. 

 

20) A verificação da temperatura de um paciente pode ser realizada pelas vias oral, 

axilar ou retal. Não se verifica a temperatura oral no seguinte caso: 

 

A) Paciente com abscesso retal. 

B) Paciente com fratura dos membros superiores. 

C) Paciente com inflamação na cavidade oral. 

D) Paciente com processos inflamatórios na axila. 

E) Paciente vítimas de queimaduras no tórax. 

 

 

 


