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TÉCNICO DE ENFERMAGEM

INSTRUÇÕES
Este Caderno contém 40 (quarenta ) 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 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.

Português
O fragmento da obra O cortiço, de Aluísio Azevedo, servirá como base para responder
as questões de 01 a 04:
[...]
Defronte da porta de Rita tinham vindo postar-se diversos moradores do cortiço,
jornaleiros de baixo salário, pobre gente miserável, que mal podia matar a fome com o
que ganhava. Ainda assim não havia entre eles um só triste. A mulata convidou-os logo
a comer um bocado e beber um trago. A proposta foi aceita alegremente.
E a casa dela nunca se esvaziava.
Anoitecia lá.
O velho Libório, que ninguém sabia ao certo onde almoçava ou jantava, surgiu
do seu buraco, que nem jabuti quando vê chuva.
Um tipão, o velho Libório! Ocupava o pior canto do cortiço e andava sempre a
fariscar os sobejos alheios, filando aqui, filando ali, pedindo a um e a outro, como um
mendigo, chorando misérias eternamente, apanhando pontas para fumar no cachimbo,
cachimbo que o sumítico roubara de um pobre cego decrépito. Na estalagem diziam
todavia que Libório tinha dinheiro aferrolhado, contra o que ele protestava ressentido,
jurando a sua extrema penúria. E era tão feroz o demônio naquela fome de cão sem
dono, que as mães recomendavam às suas crianças todo o cuidado com ele, porque o
diabo do velho, quando via algum pequeno desacompanhado, punha-se logo a rondá-lo,
a cercá-lo de festas e a fazer-lhe ratices para o engabelar, até conseguir furtar-lhe o doce
ou o vintenzinho que o pobrezito trazia fechado na mão.
Rita fê-lo entrar e deu-lhe de comer e de beber; mas sob a condição de que o
esfomeado não se socasse demais, para não rebentar ali mesmo.
Se queria estourar, fosse estourar para longe!
Ele pôs-se logo a devorar, sofregamente, olhando inquieto para os lados, como
se temesse que alguém lhe roubasse a comida da boca. Engolia sem mastigar,
empurrando os bocados com o dedo, agarrando-se ao prato e escondendo nas algibeiras
o que não podia de uma só vez meter para dentro do corpo.
Causava terror aquela sua implacável mandíbula, assanhada e devoradora;
aquele enorme queixo, ávido, ossudo e sem um dente, que parecia ir engolir tudo, tudo,
principiando pela própria cara, desde a imensa batata vermelha e grelhada que
ameaçava já entrar-lhe na boca, até as duas bochechinhas engelhadas, os olhos, as
orelhas, a cabeça inteira, inclusive a sua grande calva, lisa como um queijo e guarnecida
em redor por uns pelos puídos e ralos como farripas de coco.
Firmo propôs embebedá-lo, só para ver a sorte que ele daria. O Alexandre e a
mulher opuseram-se, mas rindo muito; nem se podia deixar de rir, apesar do espanto,
vendo aquele resto de gente, aquele esqueleto velho, coberto por uma pele seca, a
devorar, a devorar sem tréguas, como se quisesse fazer provisão para uma outra vida.
De repente, um pedaço de carne, grande demais para ser ingerido de uma vez,
engasgou-o seriamente. Libório começou a tossir, aflito, com os olhos sumidos, a cara
tingida de uma vermelhidão apoplética. A Leocádia, que era quem lhe ficava mais perto,
soltou-lhe um murro nas costas.
O glutão arremessou sobre a toalha da mesa o bocado de carne já meio triturado.
Foi um nojo geral.
— Porco! gritou Rita, arredando-se.

— Pois se o bruto quer socar tudo ao mesmo tempo! disse Porfiro. Parece que
nunca viu comida, este animal!
E notando que ele continuava ainda mais sôfrego por ter perdido um instante: —
Espere um pouco, lobo! Que diabo! A comida não foge! Há muito aí com que te fartares
por uma vez! Com efeito!
Disponível em: www.pt.wikisource.org Acesso:21/02/2020.

01-Em relação ao texto acima use V-verdadeiro e F-falso:
( )O texto aponta que os personagens principais são pessoas humildes da sociedade.
( )A animalização de Libório pode ser observada pela descrição do modo como ele se
alimenta.
( )Os adjetivos usados no texto contribuem para descrever os traços físicos de Libório
e seus gestos grotescos e caricaturescos.
(
)A avareza de Libório fez com que ele fosse convidado para se alimentar na casa da
mulata Rita.
Respectivamente, a ordem correta é:
a) V – V - V - F
b) V – F – V – F
c) F – V – F – V
d) F – V – F – F
e) V – F - V - V
02- Sobre o texto:
1-Libório jurava que vivia em uma situação de opulência.
2-Libório é tratado pelos personagens com substantivos abstratos, o que reforça seu
perfil voraz.
3- É possível inferir que a intenção de Firmo em embebedar Libório era para pilhar o
velho glutão.
a) Somente 3 está correta.
b) Somente 1 está correta.
c) Somente 2 está correta.
d) Todas estão incorretas.
e) Todas estão corretas.
03- “...andava sempre a fariscar os sobejos alheios...‖ O termo sublinhado tem como
sinônimo:
a)desdenhar
b)invejar
c)desprezar
d)repudiar
e)farejar
04- ―...mães recomendavam às suas crianças todo o cuidado com ele,...‖ Em relação ao
uso do acento indicador de crase, está correta apenas a assertiva:
a) Aprendeu à nadar na lagoa, no sítio do avô.
b) Olho aquela terra de ponta à ponta.
c) Pedrinho adorava andar à cavalo.
d) Fomos à casa de meus tios para comer churrasco.
e) Minha cunhada disse que foi à uma reunião.

05- Observe a predicação dos verbos apontados entre os parênteses. Marque a
alternativa que apresenta uma informação incorreta:
a) Consegui um trabalho. (Verbo transitivo direto)
b) Hoje sou um cidadão feliz. (Verbo de ligação)
c) Eu acho as abelhas muito importantes. (Verbo transitivo indireto)
d) Sou uma professora. (Verbo de ligação)
e) A dedicação enaltece o homem. (Verbo transitivo direto)
06-―A mãe do aluno reclamou que a mochila pesava uma tonelada. ‖ A expressão
sublinhada retrata qual figura de linguagem:
a)metonímia
b)catacrese
c)hipérbole
d)hipérbato
e)paronomásia
07-Dadas as frases
1-Ela é vaidosa, só fala de sim mesma.
2-A diretora trouxe as provas consigo.
3-Ela saiu conosco.
Em relação ao emprego dos pronomes oblíquos:
a)Somente 1 está correta.
b)Somente 3 está correta.
c)Somente 1 e 3 estão empregando corretamente.
d)Somente 1 e 2 estão empregando corretamente.
e)Todas as frases empregam corretamente.
08-Em quais das sequências a seguir o plural de todos os substantivos compostos está
de acordo com a norma padrão da língua:
a)alto-falantes; recém-nascidos
b)salário-mínimos; abaixo-assinados
c)vales-transportes; curto-circuitos
d)portas-malas; toca-fitas
e)quebra-cabeças; caixeiros-viajante
09- ―O homem era muito pobre.‖ O superlativo absoluto sintético do vocábulo
sublinhado é:
a) paupérrimo
b) pobrílimo
c) pobrete
d) pobrilíssimo
e) pobretérrimo
10- Devido ao uso do artigo as palavras abaixo possuem significados diferentes. Aponte
a alternativa cujo vocábulo não permite o uso de dois artigos definidos:
a) o coma – a coma
b) o grama – a grama
c) o champanhe – a champanhe
d) o cabra – a cabra
e) o moral – a moral

Matemática
11) Uma escola funciona em três turnos, no 1º turno tem 396 estudantes no 2º turno 372
estudantes e no 3º turno 256 estudantes. Qual porcentagem de estudantes que apresenta
no 3º turno em relação aos três turnos?
(a) 18%.

(b) 21%.

(c) 25%.

(d) 26%.

(e) 27,5%.

12) Um terreno retangular apresenta uma área de 972m². Qual o perímetro deste terreno
sabendo qual o comprimento é igual ao triplo da largura?
(a) 144m.

(b) 103m.

(c) 208m.

(d) 96m.

(e) 98m.

13) Em uma revenda de automóveis, há 25 carros brancos, 40 carros pratas e 105 carros
pretos. O proprietário gostaria de organizar os carros em grupos, de modo que cada
grupo possuísse o mesmo número de carros e que cada cor está igualmente distribuída
nos grupos. Qual o número máximo de grupos que podem ser formados com as
quantidades iguais de cada cor?
(a) 6

(b) 15

(c) 8

(d) 5

14) Qual o valor numérico da expressão
(a) 256.

(b) 512.

(c) 28.

(e) 14
:

(d) 20.

(e) 128.

15) Um barracão foi construído em um terreno retangular de 90m por 60m. Esse
barracão ocupa uma área de 1296m². O barracão foi construído de modo que há um
espaço de metros entre o limite do terreno e o barracão. Qual é a medida desse recuo?

(a) 10m

(b) 18m

(c) 12m

(d) 20m

(e) 14m

16) Uma fábrica tem 4 máquinas idênticas que produzem em 6 horas diárias 4272 peças.
Esta fabrica pretende produzir 9968 peças numa jornada de 8 horas diárias. Quantas
máquinas idênticas precisam ser adquiridas?

(a) 1.

(b) 2.

(c) 3.

(d) 4.

(e) 5.

17) Gustavo fez um investimento de R$ 48.000,00 em um fundo de aplicação que lhe
rende 2,5% ao mês na modalidade de juro composto. Se ele deixar aplicado por um
período de 3 meses qual será o montante a ser resgatado?
(a) 49200,00.

(b) 50240,00.

(c) 51600,00.

(d) 51440,25.

(e) 51690,75.
18) Uma empresa produz certo tipo de peça metálica e seu lucro é representado pela lei
da função
. Qual o valor mínimo de peças que essa empresa precisa
produzir para obter lucro.
(a) 199 peças.

(b) 201 peças.

(c) 200 peças.

(d) 202 peças.

(e) 198 peças.
19) Ao comparar sua sombra com a de um edifício Gustavo notou que sua sombra
media 0,3 metros, enquanto a sobra do edifício media 4 metros. Sabendo que sua altura
é de 1,8m e está no mesmo plano horizontal, qual a altura do edifício:
(a) 18m.

(b) 43m.

(c) 24m.

(d) 32m.

(e) 28m.

20) Um número é formado dor dois algarismos cujo produto é 32. Trocando a posição
dos algarismos, o valor obtido é 36 unidades maior que o número anterior. Qual é a
soma desse dois algarismos
(a) 12.

(b) 14.

(c) 10.

(d) 16.

(e) 18.

Conhecimentos Específicos:
21) No Brasil, a cada ano, são notificados aproximadamente 70 mil casos novos e
ocorrem cerca de 4,5 mil mortes em decorrência da tuberculose. (www.saude.gov.br)
Sobre a Tuberculose, é correto afirmar que:
A) É uma doença infecciosa mas não é transmissível.
B) Afeta exclusivamente os pulmões.
C) O principal sintoma da tuberculose é a tosse na forma seca ou produtiva.
D) É incurável e por isso possui alta mortalidade.
E) A notificação compulsória da doença não é obrigatória.
22) Um profissional de Enfermagem que comete alguma infração ao Código de Ética da
categoria pode ser punido, a depender da infração cometida, com as seguintes
penalidades, exceto:
A) Ressarcimento ao erário.
B) Censura.
C) Suspensão do Exercício Profissional.
D) Multa.
E) Advertência verbal.

23) O Programa Nacional de Imunizações (PNI) tem avançado ano a ano para
proporcionar melhor qualidade de vida à população com a prevenção de doenças.
São doenças preveníveis através da vacinação, exceto:
A) Poliomielite.
B) Tétano.
C) Coqueluche.
D) Febre amarela.
E) Hepatite C.
24) A administração de medicamentos é um processo amplo e complexo no qual a
enfermagem tem participação fundamental.
Sobre a administração de medicamentos, é incorreto afirmar que:
A) A via endovenosa é apropriada para a administração de soluções que necessitam ser
absorvidas mais rapidamente, assegurando uma ação imediata.
B) A via intramuscular permite infusão de pequenos volumes de medicamento, no
máximo até 2 ml.
C) A via subcutânea é a administração de medicamento no tecido subcutâneo. É
utilizada para administração de insulina, anticoagulantes, algumas vacinas, adrenalina e
hormônios.
D) A via oral é utilizada para a administração de substâncias que são absorvidas no trato
gastrintestinal com mais facilidade.
E) A via sublingual consiste em administrar o medicamento diretamente sob a língua e
deixar que sua absorção seja realizada pela mucosa oral.
25) Na situação atual de eliminação da rubéola, identificar precocemente um caso
suspeito e realizar as ações de vigilância de forma adequada com uma correta
investigação epidemiológica, a realização do diagnóstico diferencial é muito
importante
para
classificar
adequadamente
qualquer
caso
suspeito.
(www.saude.gov.br)
Existem muitas doenças que se manifestam semelhantes à rubéola, sendo uma delas
representada por:
A) Donovanose.
B) Coqueluche.
C) Febre maculosa.
D) Escabiose.
E) Sarampo.
26) Um profissional de Enfermagem que exerce suas atividades em uma Central de
Material Esterilizados (CME) deverá separar os artigos médico hospitalares por
categorias.
Na categoria de artigos não críticos devem ser incluídos, exceto:
A) Cuba.
B) Espéculo nasal.
C) Jarro.
D) Comadre.
E) Estetoscópio.

27) Calcule o gotejamento em minutos para que seja administrado 55 ml de Soro
glicosado (SG 5%) no tempo de 20 minutos:
A) 20 gotas por minuto.
B) 40 gotas por minuto.
C) 55 gotas por minuto.
D) 85 gotas por minuto.
E) 110 gotas por minuto
28) A Dengue é uma das arboviroses que apresentam maior número de casos no Brasil.
Sobre esta doença, é correto afirmar que:
A) O medicamento específico para tratamento da Dengue é de alto custo.
B) O maior número de casos da doença ocorre nos meses do inverno.
C) O vetor da doença é um carrapato.
D) Não pode ser transmitida de pessoa a pessoa.
E) É transmitida pelo mesmo vetor da Filaríase.
29) Analise as afirmativas abaixo relacionadas à verificação e acompanhamento dos
sinais vitais:
I- Existe pequena diminuição de temperatura nas mulheres após a ovulação, no período
menstrual e no primeiro trimestre da gravidez.
II- A posição recomendada para aferição da pressão arterial é a sentada.
III- A alteração patológica da temperatura corporal mais frequente caracteriza-se por
sua elevação e está presente na maioria dos processos infecciosos e/ou inflamatórios.
IV- Na aferição da pressão arterial, a pressão diastólica máxima é determinada no
momento do aparecimento do primeiro som.
São corretas as afirmativas:
A) Apenas II e III.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e IV.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.
30) As infecções sexualmente transmissíveis (IST) são causadas por agentes etiológicos
de diversas classes.
Caracteriza um exemplo de infecção sexualmente transmissível (IST) causada por um
protozoário:
A) Herpes.
B) Gonorreia.
C) Sífilis.
D) AIDS.
E) Tricomoníase.
31) O Técnico em Enfermagem registrou no prontuário que o paciente se encontrava
com Anasarca.
Este termo é utilizado na ocorrência do seguinte estado:
A) Miccção difícil e dolorosa.
B) Edema generlizado.
C) Dificuldade na articulação das palavras.
D) Sangramento do sistema digestivo.

E) Falta de apetite.
32) Analise as afirmativas abaixo sobre Alcalose Respiratória:
I- A alcalose respiratória é a diminuição primária da P CO2 (hipocapnia) decorrente de
aumento da frequência e/ou do volume respiratório (hiperventilação).
II- A alcalose respiratória causa risco elevado à vida e é um distúrbio fatal em quase
100% dos casos.
III- Pode ser aguda ou crônica. A diferenciação se baseia no grau de compensação
metabólica.
São corretas as afirmativas:
A) Apenas I.
B) Apenas I e II.
C) Apenas II e III.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.
33) Náuseas, vômitos e tonturas são sintomas comuns no início da gestação.
São orientações que devem ser oferecidas à gestante com o objetivo de melhoria nestes
sintomas, exceto:
A) Consumir uma dieta fracionada.
B) Ingerir bastante líquido durante as refeições.
C) Evitar frituras, gorduras e alimentos com cheiros fortes ou desagradáveis.
D) Ingerir alimentos gelados.
E) Ingerir alimentos sólidos antes de se levantar pela manhã, como bolacha de água e
sal.
34) Caracteriza um exemplo de método contraceptivo que além de prevenir a gravidez,
também pode ser usado para diminuir os sintomas de TPM, reduzir o fluxo menstrual e
a dor durante a menstruação, regular o ciclo menstrual, melhorar a acne e o excesso de
pelo e ajudar a evitar a doença inflamatória pélvica, cistos ou câncer do ovário:
A) Pílula.
B) Laqueadura.
C) DIU.
D) Espermaticida.
E) Diafragma.
35) Em relação à Hanseníase, analise as características abaixo:
I- No Calendário Nacional de Vacinação existe vacina específica para a prevenção da
doença.
II- É uma doença causada por uma bactéria.
III- Possui baixa taxa de cura e alta mortalidade.
IV- Não é uma doença de notificação compulsória.
O número de afirmativas corretas sobre a doença é:
A) Zero.
B) Uma.
C) Duas.
D) Três.
E) Quatro.

36) O Técnico em Enfermagem atendeu na sala de vacinação uma criança de 9 (nove)
meses de idade, levada pela mãe para que fosse verificado o seu cartão de vacinas.
Considerando que o cartão de vacinação desta criança estava em dia para as vacinas
anteriores, baseado no Calendário Nacional de Vacinação, o Técnico em Enfermagem
deverá administrar:
A) Uma dose da vacina Hepatite A.
B) O reforço da vacina Pneumocócica 10V.
C) Uma dose da vacina Triviral e o reforço da VOP.
D) Uma dose da vacina febre amarela.
E) Uma dose da vacina Hepatite B e uma dose da vacina Rotavírus.
37) No Brasil, a doença meningocócica é endêmica, com ocorrência de surtos
esporádicos. (Ministério da Saúde, 2017)
Caracteriza uma situação epidemiológica da doença meningocócica no Brasil:
A) Acomete indivíduos de todas as faixas etárias, porém aproximadamente 30% dos
casos notificados ocorrem em crianças menores de 5 anos de idade.
B) Os maiores coeficientes de incidência da doença são observados em idosos na faixa
de 60 anos.
C) Acomete exclusivamente crianças e idosos.
D) Acomete crianças mas os adolescentes são imunes à doença.
E) Nunca acomete adolescentes e nem adulos jovens.
38) Na avaliação do estado geral de um paciente, o Técnico em Enfermagem verificou a
diminuição do diâmetro das pupilas deste paciente.
Para registrar este achado clínico no prontuário do paciente deverá ser utilizado o
seguinte termo:
A) Midríase.
B) Dispepsia.
C) Nictúria.
D) Miose.
E) Mácula.
39) No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Conferência de Saúde e os
Conselhos de Saúde são classificadas como:
A) Autarquias da Saúde.
B) Órgãos executivos.
C) Empresas públicas de saúde.
D) Instâncias colegiadas.
E) Órgãos diretivos.
40) De acordo com a Lei 8080/90, é correto afirmar que:
A) A iniciativa privada deverá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter
suplementar.
B) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
C) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter
complementar.
D) É obrigatória a participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde (SUS).
E) É vedada a participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde (SUS),
conforme disposto na Constituição Federal.

