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TECNICO 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 texto a seguir servirá de base para as questões 01 a 05:
O CARIOCA E A ROUPA
[...] Deu-se comigo outro dia uma experiência engraçada: fui ao centro da cidade de
blusa, coisa que me aconteceu várias vezes, mas só então acrescida de um pormenor que
introduziu um caráter inédito à situação: levava debaixo do braço uma pasta de papéis,
feita de nylon.
Sim, pela primeira vez fui à cidade de blusa e pasta. Qualquer um desses fatores
quase nada significa isoladamente; reunidos, alteraram radicalmente o tratamento que
me deram todas as pessoas desconhecidas.
Quando tomei um táxi, vi que o motorista torceu a cara, mas não percebi o que se
passava, pois experimentei semelhante má vontade em outras circunstâncias. Reparei
também certa estranheza do motorista quando lhe dei de gorjeta o troco, mas
permaneci opaco ao fenômeno social que se realizava. Em um restaurante comum,
sentei-me para almoçar. O garçom, que até então eu não vira mais gordo, tratou-me com
uma intimidade surpreendente e, em vez de elogiar os pratos pelos quais eu indagava,
entrou a diminuí-los: “aqui a gororoba é uma coisa só; serve para encher o bandulho”.
Não sou de raciocínio rápido mas, em súbita iluminação, percebi, com todo o prazer da
novidade, que eu estava vestido de mensageiro: pasta e blusa. Ao longo da tarde, fui
compreendendo que, até hoje, não tinha a menor ideia do que é ser um mensageiro. Pois
eu lhes conto. Um mensageiro é, antes de tudo, um triste. Tratado com familiaridade
agressiva pelos epítetos de “amigo”, “chapa” e “garotão”, o que há de afetivo nestes
nomes é apenas um disfarce, pois atrás deles o tom de voz é de comando. “Quer deixar
o papai trabalhar, garotão”, disse-me o faxineiro de um banco, cutucando-me os pés
com a ponta da vassoura.
Entendi muitas outras coisas humildes: o mensageiro não tem direito a réplica; é
barrado em elevadores de lotação ainda não atingida; posto a esperar sem oferecimento
de cadeira; atendido com um máximo de lentidão; olhado de cima para baixo; batem-lhe
com vigor no ombro para pedir passagem; ninguém lhe diz “obrigado” ou “por favor”;
prestam-lhe informações em relutância; as mulheres bonitas sentem-se ofendidas com o
olhar de homenagem do mensageiro; os vendedores lhe dizem “não tem” com
um deleite sádico.
Foi uma incursão involuntária à natureza de uma sociedade dividida em castas. Preso
à minha classe e a algumas roupas, dizia o poeta, vou de branco pela rua cinzenta. No
fim da tarde, eu já procedia como um mensageiro, só me aproximando dos outros com
precauções e humildade, recolhendo de meu rosto qualquer veleidade de um sorriso
inútil, jamais correspondido. Dentro de mim uma vontade de sofrer. Por todos os
mensageiros do mundo, meus irmãos. Por todos os meus irmãos para os quais a
humilhação de cada dia é certa como a própria morte. Porque o pior de tudo é que as
pessoas não sorriam. O pior é que ninguém sorri para os mensageiros.
CAMPOS, Paulo Mendes. Crônicas. São Paulo: Ática,1982.
01)Sobre o texto:
1-O mensageiro se sente ditoso pela forma como é tratado pelas pessoas.

2-O narrador sofre preconceito pela forma de se vestir e, mostra-se solidário a todos os
que são desprestigiados socialmente.
3-O mensageiro teve empatia para com o motorista de táxi.
4-No fim da tarde o narrador se aproximava das pessoas com tenência.
a) Somente 2, 3 e 4 estão corretas.
b) Somente 1, 2 e 3 estão corretas.
c) Somente 3 e 4 estão corretas.
d) Somente 1 e 2 estão corretas.
e) Somente 2 e 4 estão corretas.
02) Em qual dos fragmentos retirados do texto o autor faz referência ao leitor:
a) “Porque o pior de tudo é que as pessoas não sorriam. O pior é que ninguém sorri
para os mensageiros.”
b) “Ao longo da tarde, fui compreendendo que, até hoje, não tinha a menor ideia do que
é ser um mensageiro. Pois eu lhes conto.”
c) “Tratado com familiaridade agressiva pelos epítetos de “amigo”, “chapa” e
“garotão”, o que há de afetivo nestes nomes é apenas um disfarce, pois atrás deles o
tom de voz é de comando.”
d) “Reparei também certa estranheza do motorista quando lhe dei de gorjeta o troco,
mas permaneci opaco ao fenômeno social que se realizava. Em um restaurante comum,
sentei-me para almoçar.”
e) “Preso à minha classe e a algumas roupas, dizia o poeta, vou de branco pela rua
cinzenta.”
03) “...Tratado com familiaridade agressiva pelos epítetos de “amigo”, “chapa” e
“garotão...” Os termos em destaque podem ser substituídos sem acarretar prejuízo de
sentido ao texto, por:
a) pela ironia
b) pelo codinome
c) pela alcunha
d) pela epígrafe
e) pelo epitáfio
04) “Entendi muitas outras coisas humildes...” O superlativo absoluto sintético da
palavra em negrito é:
a) humeldíssimos
b) humilderríssimos
c) humildessíssimos
d) humildérrimos
e) humílimos
05) “... me aconteceu várias vezes, mas só então acrescida de um pormenor...” Assinale
a alternativa onde a conjunção não tem o mesmo valor da sublinhada no fragmento
anterior:
a) porém
b) portanto
c) todavia
d) contudo
e) entretanto

06)Qual grupo de palavras aponta pelo menos um vocábulo com erro de grafia:
a) gurisada - excepcional
b) excitação - catequese
c) frisar - exuberante
d) exercer - lousa
e) relativizar - ojeriza
07) Marque a frase que está no pretérito imperfeito:
a) O rapaz entrega as encomendas aos sábados.
b) Eles nunca tiveram problemas com a vizinha.
c) Antigamente, algumas mulheres não tinham trabalho para sobreviver.
d) O menino nunca tivera quarto para dormir.
e) Algumas famílias nunca terão casa própria.
08) O emprego de uma palavra parônima fora de seu contexto prejudica a coerência de
uma das sentenças abaixo:
a) Algumas palavras não possuem mais acento agudo.
b) Combinaram de assuar o prefeito no centro da cidade.
c) A janela foi cerrada, pois estava muito frio.
d) O presidiário reclamou que a sela estava fria.
e) O conserto do carro custou caro.
Imagem para a questão 09:

Post do Instagram Acesso:10/02/2020.

09) Sobre a frase acima está correta a informação contida na alternativa:
a)O verbo precisar deveria estar conjugado no Futuro do Pretérito (precisaria).
b) O emprego do porquê está correto, pois pode ser substituído pela palavra “motivo”.
c) O emprego do porquê está incorreto, pois deveria ser separado e sem o acento (por
que).

d) Para que a sentença esteja de acordo com a norma culta padrão deveria usar por quê
(separado), adequado para finais de frases.
e) A palavra buquê é dissílaba e paroxítona.
10)Analise as sentenças a seguir em relação ao emprego da vírgula:
1-Não, Dona Maria. Não posso ir até sua casa.
2-O poeta colocou a caneta, sobre o papel da mesa.
3-Minha escola, que fica próximo ao clube da cidade, está em reforma.
a) Somente 1 está correta.
b) Somente 3 está correta.
c) Somente 1 e 3 estão corretas.
d) Somente 2 e 3 estão corretas.
e) Somente 1 e 2 estão corretas.

Matemática
11) Um produto é adquirido por uma loja pela quantia de R$ 148,00 após aplicar uma
certa porcentagem é vendido por R$181,30. Que porcentagem a loja aplicou neste
produto?
(a) 33,3%

(b) 22,5%

(c) 11,1%

(d) 28%

(e) 19,5%

12) Gustavo tem 69 bolinhas de gude, enquanto seu irmão Leonardo tem 96. Leonardo
deu algumas bolinhas de gude para Gustavo. Depois dessa doação, é possível que
Gustavo e Leonardo fiquem, respectivamente, com as seguintes quantidades de bolinhas
de gude:
(a) 68 e 97.

(b) 72 e 94.

(c) 80 e 75.

(d) 81 e 84.

(e) 83 e 79.

13) A respeito dos produtos notáveis temos que
valor pode assumir positivamente
:
(a) 8.

(b) 12.

(c) 23.

14) A inequação
quadrática:
(a)

(d) 28.

(b)

(b) 10.

. Que

(e) 32.

qual o conjunto que melhor satisfaz a essa inequação

(c)

(d)

15) Uma das raízes da equação
assumido por
só pode ser:
(a) 23.

e que

(c) 8.

(e)
é 6. Nessas condições o valor

(d) 16.

(e) 14.

16) Marta pretende aplicar R$ 48.000,00 em um fundo de aplicação que rende 0,5% ao
mês de juro na modalidade de juro composto. Se Marta deixar aplicado esse valor por
um período de 3 meses qual o montante que poderá retirar aproximadamente:

(a) R$ 48.723,61.

(b) R$ 48.240,00.

(c) R$ 48.480,00.

(d) R$ 48.484,84.

(e) R$ 49.123,46.
17) Uma quadra de basquete foi construída por 6 pedreiros, que levaram 48 dias para
conclui-la numa jornada de 6 horas diárias. Se essa mesma quadra tivesse sido
construída por 8 pedreiros numa jornada de 8 horas diárias quantos dias teria sido
concluída:
(a) 35 dias.

(b) 33 dias.

(c) 31 dias.

(d) 28 dias.

(e) 27 dias.

18) Uma área de terra tem o formato retangular de modo que o comprimento é o
quádruplo da medida da largura e que seu perímetro é de 1250m. Essa área de terra
apresenta que área em metros quadrados:
(a) 82.350m².

(b) 70.200m².

(c) 62.500m².

(d) 58.750m².

(e) 44.400m².
19) Gustavo este empinando pipa em um terreno plano distante 45m de um edifício de
22,8m de altura supondo que a pipa se encontre exatamente no topo desse edifício e que
fio que segura a pipa está de tal maneira esticado que faz uma linha reta. Sabendo que o
menino segura o fio a 0,8m de altura em relação ao terreno, que medida aproximada
apresenta esse fio:
(a) 50m.

(b) 60m.

(c) 65m.

(d) 70m.

(e) 72m.

20) Supondo que uma máquina do tipo pega brinquedo de pelúcia receba algum tipo de
programa que libera o primeiro brinquedo após receber 64 moedas e que máquina
obedece a uma progressão aritmética decrescente, deste modo a razão aplicada pelo
programa é 3. Quantas moedas são necessárias para retirar 4 bichinhos de pelúcia. Logo
após a máquina ser instalada:
(a) 132 moedas.

(b) 144 moedas.

(c) 167 moedas.

(d) 186 moedas.

(e) 238 moedas.

Conhecimentos Específicos
21. As orientações adequadas para a conservação e o uso correto e regular dos
preservativos masculino e feminino são fundamentais para o sucesso da utilização deste
método de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis.
São fatores que contribuem para ruptura ou escape do preservativo masculino, exceto:
A) Não observação do prazo de validade.
B) Uso de lubrificantes aquosos.
C) Uso de dois preservativos ao mesmo tempo (devido à fricção que ocorre entre
ambos).
D) Tamanho inadequado em relação ao pênis.

E) Más condições de armazenamento.
22. A notificação compulsória de doenças e agravos é obrigatória para os profissionais
de saúde.
Não são doenças de notificação compulsória:
A) Hanseníase e Leishmaniose.
B) Tétano e AIDS.
C) Leptospirose e Febre maculosa.
D) Tracoma e Filaríase.
E) Malária e Sífilis.
23. A importância epidemiológica da Rubéola está relacionada ao risco de abortos,
natimortos
e malformações congênitas, como cardiopatias, catarata e surdez.. (Ministério da Saúde,
2017)
Caracteriza a Rubéola:
A) Doença exantemática aguda, de etiologia viral, que apresenta alta contagiosidade e
acomete principalmente crianças.
B) Doença exantemática aguda, de etiologia bacteriana, que apresenta baixa
contagiosidade e acomete principalmente crianças.
C) Doença crônica não transmissível, de etiologia viral, que não apresenta
contagiosidade e acomete principalmente adolescentes e adultos.
D) Doença infecto parasitária, de etiologia bacteriana, que apresenta baixa
contagiosidade e acomete principalmente crianças.
E) Doença sexualmente transmissível, de etiologia fúngica que apresenta alta
contagiosidade e acomete principalmente jovens adultos.

O caso abaixo deverá servir de referência para responder às questões 24 e 25.
O Técnico de Enfermagem de uma Equipe de Saúde da Família realizou uma visita
domiciliar em uma residência cujos moradores são um casal jovem e uma criança de 9 meses
de idade. Ao verificar o cartão de vacinas desta criança o Técnico de Enfermagem percebeu
que ainda não havia registro da administração da vacina preconizada para esta idade ( 9
meses).

24. Com base no Calendário Nacional de Vacinação (2019), o Técnico de Enfermagem
deverá orientar o casal sobre a necessidade de se levar a criança à Unidade Básica de
Saúde para que seja administrada a seguinte vacina:
A) Rotavírus.
B) Hepatite A.
C) Febre amarela.
D) BCG.
E) Varicela.

25. Este casal manifestou interesse em conhecer os métodos de planejamento familiar
disponíveis. Entretanto, disseram ao Técnico de Enfermagem que não gostariam de
métodos definitivos.
Sendo assim, o Técnico de Enfermagem orientou ao casal que eles poderiam optar por
algum dos seguintes métodos, exceto:
A) Diafragma.
B) Espermaticida.
C) DIU.
D) Laqueadura.
E) Coito interrompido.
26. A hanseníase parece ser uma das mais antigas doenças que acomete o homem.
Sobre a doença é correto afirmar que:
A) Pode ser prevenida através da vacina pentavalente.
B) É capaz de infectar grande número de indivíduos, embora poucos adoeçam.
C) Pode ser considerada uma zoonose com alta letalidade.
D) É causada por um vírus.
E) Não é considerada uma doença transmissível.
27. O processo “administração de medicamentos” envolve várias etapas: compreensão
da prescrição médica, conferência do fármaco, cálculo de dosagem, preparo da
medicação, administração do medicamento, entre outras. (Cheregatti e Jerônimo, 2010)
Sobre a administração de medicamentos, é incorreto afirmar que:
A) A via intramuscular permite a administração de medicamentos em solução aquosa e
oleosa.
B) A via sublingual consiste em administrar o medicamento diretamente sob a língua e
deixar que sua absorção seja realizada pela mucosa oral.
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) Na via intradérmica o volume máximo de administração é 3 ml.
28. É dever do profissional de enfermagem esclarecer à pessoa, família e coletividade, a
respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da assistência de
Enfermagem.
De acordo com o Código de Ética de Enfermagem, o descumprimento deste dever
sujeita o infrator às seguintes penalidades:
A) Suspensão do exercício profissional e advertência verbal.
B) Advertência verbal e Multa.
C) Cassação do Direito ao Exercício Profissional e Censura.
D) Censura e Multa.
E) Multa, Censura e Suspensão do exercício profissional.

29. De acordo com o Calendário de vacinação (2019), a seguinte vacina necessita de
dose de reforço após as doses do esquema básico:
A) Meningocócica C.
B) Febre amarela.
C) Varicela.
D) BCG.
E) Hepatite A.
30. Sobre o processamento de produtos para saúde, é incorreto afirmar que:
A) A lâmpada do laringoscópio é classificada como um artigo não crítico.
B) A pré-limpeza é a remoção da sujidade visível presente nos produtos para saúde.
C) Todos os artigos críticos requerem esterilização.
D) A cânula de Guedel é classificada como um artigo semi-crítico.
E) A comadre e o marreco são classificados como artigos não críticos.
31. Um paciente internado apresenta-se com os sintomas abaixo:
I- Vômito de sangue procedente das vias digestivas.
II- Emissão de urina mais abundante ou frequente à noite que durante o dia.
III- Desigualdade de diâmetro das pupilas.
IV- Lentidão anormal do pulso.
Ao registrar o estado deste paciente no prontuário, são termos técnicos que serão
utilizados pelo profissional de enfermagem, exceto;
A) Nictúria.
B) Hematêmese.
C) Anisocoria.
D) Bradisfigmia.
E) Hematúria.
32. “Tuberculose: a infecção mais mortal do mundo. O diagnóstico é fácil e o
tratamento cura.” (www.saude.abril.com.br)
Não é característica da Tuberculose:
A) É uma doença causada por uma bactéria.
B) O principal reservatório da doença é o homem.
C) Pode ser prevenida através da vacina BCG.
D) É uma doença infecciosa e transmissível.
E) Acomete exclusivamente os pulmões.
33. Compete à vigilância epidemiológica acompanhar sistematicamente a evolução
temporal da incidência de dengue, chikungunya e Zika, comparando-a com os índices
de infestação vetorial e dados laboratoriais. (Ministério da Saúde, 2017)
As três doenças acima possuem em comum o mesmo vetor da:
A) Febre amarela urbana.
B) Filariose.
C) Doença de Lyme.
D) Ancilostomíase.
E) Escabiose.

34. No Brasil, a doença meningocócica é endêmica, com ocorrência de surtos
esporádicos. O meningococo é a principal causa de meningite bacteriana no país.
(Ministério da Saúde, 2017)
São objetivos da vigilância epidemiológica relacionados à doença meningocócica,
exceto:
A) Detectar surtos precocemente.
B) Eliminar a doença no país.
C) Monitorar a situação epidemiológica da doença meningocócica no país.
D) Produzir e disseminar informações epidemiológicas.
E) Orientar a utilização e avaliar a efetividade das medidas de prevenção e controle.
35. Foi prescrito para um paciente a administração de um supositório. Para administrar
este medicamento, o Técnico de Enfermagem deverá acomodar o paciente na seguinte
posição:
A) Litotomia.
B) Decúbito ventral.
C) Tredelemburg.
D) SIMS.
E) Decúbito dorsal.
36. São manifestações clínicas da Hipercalcemia, exceto:
A) Irritabilidade.
B) Sonolência.
C) Polidipsia.
D) Oligúria.
E) Hipopotassemia.
37. Analise os itens abaixo sobre as condições padronizadas para aferição da pressão
arterial:
I- A câmara inflável deve cobrir pelo menos dois terços da circunferência do braço.
II- Deve-se desinflar o manguito lentamente (2 a 4 mmHg/seg).
III- A pressão diastólica corresponde ao valor em que começarem a ser ouvidos os
ruídos de Korotkoff.
IV- Registrar valores apenas com intervalos de 5 mmHg, priorizando-se sempre o
arredondamento.
Estão corretos os itens:
A) Apenas I e IV.
B) Apenas I e II.
C) Apenas III e IV.
D) Apenas I, II e III.
E) I, II, III e IV.
38. Os sinais de gravidez são classificados em : sinais de presunção, sinais de
probabilidade e sinais de certeza.
É classificado como um sinal de certeza de gravidez:
A) Aumento do volume das mamas.
B) Atraso menstrual.

C) Paredes vaginais aumentadas, com aumento da vascularização.
D) Observação do saco gestacional através da Ultrassonografia.
E) Paredes vaginais aumentadas, com aumento da vascularização.
39. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), realizar pesquisas e estudos na área
de saúde é atribuição:
A) exclusiva da União.
B) privativa dos Municípios.
C) comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
D) privativa dos Estados e Municípios.
E) exclusiva dos Estados.
40. Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), com base na Lei 8080/90, é incorreto
afirmar que:
A) A centralização dos serviços para os Estados é um de seus princípios.
B) A vigilância nutricional e a orientação alimentar estão incluídas no campo de atuação
do SUS.
C) Caberá aos Municípios, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de
Atenção à Saúde Indígena.
D) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter
complementar.
E) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as
condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

