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Cargo: 

 

Técnico de Enfermagem 

- Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.  

- Verifique se este caderno contém 25 questões, numeradas de 1 a 25. 

          Caso contrário, solicite ao fiscal da sala um outro caderno. 

- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 

- Transcreva, com caneta de tinta preta, as alternativas escolhidas para o GABARITO OFICIAL, sem 

cometer rasuras. Não deixe nenhuma em branco. 

- Não será possível a substituição do Gabarito Oficial. 

- Não será permitida qualquer espécie de consulta. 

- Não haverá tempo adicional para transcrição de respostas ao gabarito oficial. 

- Terminada a prova entregue o gabarito oficial e o caderno de questões ao fiscal. Poderá ser levado 

somente o gabarito provisório de respostas.  

INSTRUÇÕES 
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Português 

    O  AÇÚCAR 
1 O branco açúcar que adoçará meu café 
2 nesta manhã de Ipanema 
3 não foi produzido por mim 
4 nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. 
5 Vejo-o puro 
6 e afável ao paladar 
7 como beijo de moça, água 
8 na pele, flor 
9 que se dissolve na boca. Mas este açúcar 
10 não foi feito por mim. 
11 Este açúcar veio 
12 da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, 
13 dono da mercearia. 
14 Este açúcar veio 
15 de uma usina de açúcar em Pernambuco 
16 ou no Estado do Rio 
17 e tampouco o fez o dono da usina. 
18 Este açúcar era cana 
19 e veio dos canaviais extensos 
20 que não nascem por acaso 
21 no regaço do vale. 
22 Em lugares distantes, onde não há hospital 
23 nem escola, 
24 homens que não sabem ler e morrem de fome 
25 aos 27 anos 
26 plantaram e colheram a cana 
27 que viraria açúcar. 
28 Em usinas escuras, 
29 homens de vida amarga 
e dura 
30 produziram este açúcar 
branco e puro 
31 com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. 
Ferreira Gullar, Disponível em < https://www.tudoepoema.com.br/ferreira-
gullar-o-acucar/>, 04/07/2020. 

 
01–Analise a frase a seguir retirada do texto acima e marque a alternativa 
correta sobre orações coordenadas e subordinadas. “que se dissolve na boca. 
Mas este açúcar não foi feito por mim”. A parte em destaque pode ser 
considerada que: 

https://www.tudoepoema.com.br/ferreira-gullar-o-acucar/
https://www.tudoepoema.com.br/ferreira-gullar-o-acucar/


 

a) Inicia-se com uma conjunção aditiva. 
b) Inicia-se com uma conjunção alternativa. 
c) Inicia-se com uma conjunção conclusiva. 
d) Inicia-se com uma conjunção adversativa. 

 
02-Nos versos do poema “Açúcar” (5) “Vejo-o puro”. (6) “e afável ao paladar”. 
Poderia ser substituídas as palavras mantendo o sentido por: 
a) “Vejo-o puro e  ríspido ao paladar”. 
b) “Vejo-o puro e agradável  ao paladar”. 
c) “Vejo-o puro e dócil ao paladar”. 
d) “Vejo-o puro e amargo ao paladar”. 
 
Observe as tirinhas abaixo e responda:  

 
 
03-A Estilística estuda os processos de manipulação da linguagem que 
permitem a quem fala ou escreve sugerir conteúdos emotivos e intuitivos por 
meio das palavras. Diante disso, marque a alternativa correta que apresenta as 
figuras de linguagem no quadrinho 1 e 4: 
a) Metáfora e hipérbole.  
b) comparação e eufemismo. 
c) Metonímia e metáfora. 
d) Eufemismo e metáfora. 
 
Amor é fogo que arde sem se ver 
1 Amor é fogo que arde sem se ver, 
2 é ferida que dói, e não se sente; 
3 é um contentamento descontente, 
4 é dor que desatina sem doer. 
5 É um não querer mais que bem querer; 
6 é um andar solitário entre a gente; 
7 é nunca contentar-se de contente; 
8 é um cuidar que ganha em se perder. 
9 É querer estar preso por vontade; 
10 é servir a quem vence, o vencedor; 

https://www.antonimos.com.br/rispido/
https://www.sinonimos.com.br/agradavel/
https://www.antonimos.com.br/docil/


 

11 é ter com quem nos mata, lealdade. 
12 Mas como causar pode seu favor 
13 nos corações humanos amizade, 
14 se tão contrário a si é o mesmo Amor 
                                        Luís Vaz de Camões (1524-1580)  
 
4-Leia o poema de Luís Vaz de Camões “Amor é fogo que arde sem se ver”, e 
marque a alternativa correta: 
O poeta por meio da aproximação de palavras com sentidos iguais, nos traz 
uma série de afirmações sobre o amor que parecem ser idênticas. 
a) O poeta utiliza-se do pensamento objetivo para apresentar um sentimento 
humano intenso e complexo, o amor.  
b) Outro ponto importante é que o poema do mestre português não é baseado 
num raciocínio que leva a uma conclusão.  
c) Camões não exprime a dualidade desse sentimento de uma forma exemplar.  
d) O poema se torna temporal enquanto o tema abordado é restrito. 
 
5-A língua portuguesa compõe-se de um conjunto de prescrições e regras que 
determinam o seu uso, tendo sua classificação gramatical para a língua escrita 
e falada. Diante disso, observe as palavras em destaque no verso (3) “um 
contentamento descontente”, pode ser definido como: 
a) Artigo indefinido, substantivo e adjetivo. 
b) Artigo definido, substantivo e preposição. 
c) Artigo indefinido, substantivo e advérbio. 
d) Artigo definido, substantivo e adjetivo. 
 

Matemática 
 
6-Analisando os conjuntos A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} e B = {4, 5, 6, 7, 8}, a única 
alternativa que está incorreta é: 
a) A – B = {1, 2, 3} 
b) B – A = {6, 7, 8} 
c) A U B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} 
d) A Ո B = {4, 5, 6} 
 
7-Observando a figura abaixo, sabe-se que a capacidade do reservatório maior 
é 20 vezes a do reservatório menor. Com base nessa informação, pode-se 
afirmar que o volume do reservatório maior é: 

 
a) 10 m3 

b) 20 m3 

c) 1 m3 
d) 5 m3 
 



 

8-Um capital foi emprestado no regime de juros simples por 4 meses a uma 
taxa de 8% ao mês e ao final do prazo, os juros foram no valor de R$ 2560,00. 
O valor do capital emprestado foi: 
a) R$ 3000,00 
b) R$ 5000,00 
c) R$ 7000,00 
d) R$ 8000,00 
 
9-As Criptomoedas são um investimento de risco, porém, podem trazer um 
bom retorno aos investidores. Uma pessoa comprou uma determinada moeda 
que valorizou 10% no primeiro mês, em seguida desvalorizou 20% e depois 
subiu 30%. Toda essa oscilação, assustou o investidor que acabou vendendo e 
teve um rendimento de: 
a) 20% 
b) 16,8% 
c) 14,4% 
d) 10% 
 
10-A ______________ é uma semirreta interna a um ângulo, traçada a partir 
do seu vértice, e que o divide em dois ângulos congruentes (ângulos com a 
mesma medida). 
A palavra que completa corretamente a lacuna é: 
a) mediana. 
b) bissetriz. 
c) mediatriz. 
d) divisora. 
 
 

Conhecimentos gerais 
 
 

11-Professor, escritor e historiador, José Luiz Pasin especialista em história, 
geografia, literatura e turismo, dedicou sua vida na defesa e divulgação da 
cultura regional e do meio ambiente do Vale do Paraíba. Idealizou o IEV 
(Instituto de Estudos Valeparaibanos), sediado em Lorena, participou da 
criação do Museu Frei Galvão, em Guaratinguetá. Realizou inúmeros saraus e 
lançamentos de livros 
a) Na Fazenda Boa Vista, em Roseira. 
b) Na Câmara Municipal de Roseira. 
c) Na Prefeitura Municipal de Roseira. 
d) Na Fazenda São José, em Roseira. 

 
12-No vacinômetro sobre a covid, postado pela Prefeitura de Roseira, consta 
que a cidade já aplicou as seguintes vacinas: 
a) Butantan, Fiocruz. 
b) Fiocruz, Pfizer. 
c) Butantan, Fiocruz, Pfizer. 
d) Butantan, Fiocruz, Pfizer, Janssen. 

 



 

13-Foi eleito (a), dia 11 de novembro de 2011, na Academia Brasileira de 
Letras, para ocupar o lugar do diplomata Affonso Arinos de Melo Franco (1930-
2020): 
a) Lya Luft. 
b) Silvio Romero. 
c) Fernanda Montenegro. 
d) Osório Duque Estrada. 
 
14-Atual ministro da Educação: 
a) Milton Ribeiro. 
b) Onys Lorenzoni. 
c) Aloysio Mercadante. 
d) Marcos Pontes. 
 
15-O processo legislativo municipal compreende a elaboração de: 
I–Emendas à Lei Orgânica. 
II–Leis Ordinárias. Leis Complementares. 
III–Decretos Legislativos. 
IV–Resoluções. 
São corretas as afirmativas: 
a) I. III e IV. 
b) II e III. 
c) II, III e IV. 
d) I. II. III e IV. 

 
Conhecimentos específicos 
 
16-Sobre a coleta de escarro, é INCORRETO afirmar que: 
a) É exame indicado com muita frequência para diagnosticar infecções das vias 
intestinais. 
b) Pesquisa bactérias como estreptococcus, pneumococos, bacilos, sendo o 
mais comum o bacilo da tuberculose. 
c) Deve-se orientar o paciente para fazer uma higiene oral, bochechar, usando 
água simples, antes de expectorar. 
d) Ensinar o paciente a tossir profundamente e a escarrar; e não apenas cuspir 
a saliva. 
 
17-A restrição dos movimentos dos pacientes é indicada quando: 
I-Para evitar queda (do leito ou da maca) de pacientes com perturbação 
mental, semiconscientes, inconscientes ou crianças. 
II-Em pacientes agitados em pós-operatório. 
III-Nas infecções locais, áreas de inflamação quando se requer a imobilização 
completa da região. 
IV-Nos casos em que o paciente não colabora para manutenção de sondas, 
cateteres, curativos e soro. 
São corretas as afirmativas: 
a) I, II e III. 
b) II, III e IV. 
c) I, III e IV. 
d) todas afirmativas.  



 

18-Devido ao potencial para dano ao feto em desenvolvimento, a terapia 
medicamentosa durante a gravidez deve, se possível, ser totalmente evitada. 
Os medicamentos que causam defeitos congênitos, são chamados: 
a) carcinogênicos. 
b) teratogênicos.  
c) idiossincráticos. 
d) incompatíveis. 
 
19-Na via enteral, os fármacos são administrados: 
a) diretamente no trato gastrointestinal. 
b) diretamente intravenoso. 
c) diretamente intramuscular. 
d) diretamente na via subcutânea. 
 
20-Realizando a administração de uma medicação IM, após inserir a agulha no 
músculo, o técnico de enfermagem então traciona suavemente o êmbolo da 
seringa e verifica que existe retorno sanguíneo. Ele deve: 
a) injetar rapidamente o medicamento para que o sangue não atrapalhe sua 
absorção. 
b) injetar lentamente o medicamento. 
c) retirar parcialmente a agulha e inseri-la em um ângulo mais agudo.  
d) retirar a seringa e reiniciar o procedimento.  
 
21-Para realização de exame de urina, é INCORRETO afirmar que:  
a) Caso o paciente apresente incontinência urinária, é necessário realizar 
sondagem de alívio para coleta da urina. 
b) O saco coletor deve ser utilizado quando o paciente não controla o ato 
miccional.  
c) Deve- se utilizar solução antisséptica na higienização da região íntima do 
paciente.  
d) Os resultados das urinas coletadas de sonda com mais de 24h de uso 
devem ser analisados cuidadosamente pois existe o risco de colonização/ 
contaminação da sonda/ extensão.  
 
22-São vacinas CONTRAINDICADAS em gestantes: 
a) dupla adulta; febre amarela; meningocócica.  
b) tríplice bacteriana; hepatite A; pneumocócica. 
c) tríplice viral; HPV; varicela.  
d) influenza; hepatite B; dupla adulta.  
 
23-Qual hormônio é mensurado quando se solicita um exame de sangue para 
gravidez? 
a) Gonadotrofina coriônica humana (hCG). 
b) Lactogênio placentário humano (HPL). 
c) Hormônio luteinizante (LH). 
d) Hormônio folículoestimulante (FSH). 
 
 
 
 



 

24-Sobre o aleitamento materno, é INCORRETO afirmar que: 
a) O leite materno é perfeitamente adequado às demandas nutricionais dos 
recém-nascidos/lactentes. 
b) Recém-nascidos/ lactentes que recebem leite materno apresentam mais 
alergias e obesidade. 
c) O leite materno contém anticorpos que estimulam a imunidade do recém-
nascido/ lactente. 
d) Além de alimentar, a amamentação reforça vínculo da mãe com o bebe. 
 
25-Medicamentos hipoglicemiantes orais representados por metformina e 
glibenclamida entre outros, são utilizados para tratamento de: 
a) epilepsia. 
b) doenças neurodegenerativas.  
c) hipertireoidismo.  
d) diabetes mellitus.  
 
 


