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1. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. 

2. Confira seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

3. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas 
aos Aplicadores de Prova. 

4. Nesta prova, as questões são de múltipla escolha, com cinco alternativas cada uma, sempre na 
sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. As provas são iguais em conteúdo, porém, a disposição das alternativas e/ou questões poderá 
estar alterada. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o número de inscrição e o nome nele impressos 
correspondem ao seu. Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao Aplicador da Prova. 

7. Transcreva para o cartão-resposta a opção que julgar correta em cada questão, preenchendo o 
círculo correspondente com caneta de tinta azul ou preta. Não ultrapasse o limite do espaço 
destinado para cada marcação. 

8. Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou por rasuras feitas pelo 
candidato. A marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão resultará na anulação 
da questão. 

9. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, tampouco o uso de 
livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não), inclusive relógio. O não cumprimento 
dessas exigências implicará a exclusão do candidato deste Concurso. 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Aplicador de Prova. Aguarde autorização 
para devolver, em separado, o caderno de prova e o cartão-resposta, devidamente assinados. 

11. O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido na duração desta prova. 

12. Anote suas respostas no quadro abaixo e recorte-o na linha pontilhada. 
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N.º INSCRIÇÃO NOME ASSINATURA 
 
 

 
 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1. 6. 11. 16. 21. 26. 31. 36. 41. 46. 

2. 7. 12. 17. 22. 27. 32. 37. 42. 47. 

3. 8. 13. 18. 23. 28. 33. 38. 43. 48. 

4. 9. 14. 19. 24. 29. 34. 39. 44. 49. 

5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 

A previsão para a divulgação do gabarito provisório é o próximo dia útil após a realização da prova, no site  
http://www2.fae.edu/curitiba/concursos/copel2009/. O gabarito individual estará disponível no  
acompanhamento, após a divulgação do gabarito oficial. Para obter essa informação, você deverá ter à mão 
o seu login (CPF) e a senha cadastrada, para acessar o Acompanhamento de sua inscrição. 
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Questão 1 

Com relação às funções da pele, considere as afirmativas abaixo. 

I. Auxiliar a regular a temperatura do corpo. 

II. Auxiliar na produção de vitamina D. 

III. Distribuir oxigênio e nutrientes às células. 

IV. Eliminar resíduos. 

V. Regular o volume e a composição química do sangue. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

b) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas. 

c) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

d) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas. 

e) Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas.  
Questão 2 

Com base na nomenclatura de anatomia e suas respectivas localizações no corpo humano, 
numere a coluna da direita de acordo com a coluna da esquerda. 

(1) Orelha externa ( ) Órgão genital feminino. 

(2) Sistema digestório ( ) Orelha média. 

(3) Tuba uterina ( ) Parte do tímpano. 

(4) Trompa auditiva ( ) Parte visível da orelha. 

(5) Orelha média ( ) Da boca até o ânus. 

Assinale a sequência correta de cima para baixo. 

a) 4, 1, 5, 2, 3 

b) 3, 4, 5, 1, 2 

c) 1, 2, 3, 4, 5 

d) 5, 3, 2, 1, 4 

e) 2, 5, 1, 3, 4  
Questão 3 

Uma doença sexualmente transmitida (DST) é uma doença adquirida através do contato sexual 
com uma pessoa infectada. Assinale a alternativa que lista exemplos de DST’s. 

a) Sífilis, Papilomavírus humano, Infecção por HIV, Mononucleose, Gonorréia. 

b) Citomegalovírus, Listeriose, Hepatite A, Sífilis, Hepatite B. 

c) Cancróide, Gonorréia, Hepatite B, Hepatite C, Herpes simples. 

d) Herpes simples, Hepatite G, Ebola, Cancróide, Hepatite C. 

e) Cancróide, Citomegalovírus, Influenza, Linfogranuloma venéreo, Herpangina. 
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Questão 4 

Assinale a alternativa correta. Pode-se contrair infecção através da via percutânea: 

a) Isso ocorre somente quando houver penetração em que um objeto pontiagudo atinja as camadas 
mais profundas da pele. 

b) Isso ocorre somente quando a punção atingir a rede venosa de maior calibre. 

c) Devido à raridade na transmissão pelo HIV, os profissionais não precisam se preocupar quando 
houver punção superficial com seringas já utilizadas. 

d) Somente os usuários de drogas correm o risco de infecção por via percutânea, devido ao comum 
compartilhamento de seringas. 

e) Isso ocorre quando o sangue contaminado é introduzido no organismo através de agulha ou outra 
lesão causada por um objeto pontiagudo.  

Questão 5 

Em relação à febre, pode-se afirmar: 

I. A febre deve ser investigada para determinar se a infecção é a sua origem. 

II. Quando a pessoa apresenta febre alta, é proibido fornecer-lhe água para não mascarar os 
sintomas. 

III. Verificar a temperatura é uma técnica de responsabilidade exclusiva dos profissionais de 
enfermagem. 

IV. Os pacientes devem ser ensinados a realizar leituras exatas de sua temperatura. 

V. Febres mais brandas, acompanhadas de fadiga, calafrios e sudorese, são desconfortáveis para o 
paciente. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I, IV e V, estão corretas. 

b) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas. 

c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

d) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas. 

e) Todas as afirmativas estão corretas.  
Questão 6 

A ocorrência de doença ou trauma súbito é um estresse para a homeostasia fisiológica e 
psicológica, que exige cuidados dos profissionais de saúde, tanto para o paciente como para a 
família, pois eles podem frequentemente apresentar as manifestações: 

I. Medo real e aterrorizador da morte, imobilização. 

II. Expressões de raiva, comuns nas situações de crise. 

II. Expressões de raiva, que são maneiras de lidar com a ansiedade e o medo. 

IV Ansiedade, porque ainda não tiveram tempo para se adaptar à crise. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 

b) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

c) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

d) Somente as afirmativas II, IV estão corretas. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 

4
87_tecnico_enfermagem_I



 

CONCURSO PÚBLICO 
Prova de Conhecimentos – 27/09/2009 

TÉCNICO DE ENFERMGEM I 
Edital n.º 1/2009 

 

� �

 
Questão 7 

O abuso de álcool é um exemplo de abuso de substância. Assinale a afirmativa correta. 

a) O abuso do álcool não constitui preocupação, porque não chega a causar morte. 

b) Falar de maneira firme, alta e acusadora auxilia a manter o paciente alcoolizado calmo. 

c) Os pacientes que abusam de álcool podem apresentar comportamento desinibido e isso os 
auxiliam na compreensão das orientações fornecidas. 

d) Os pacientes que abusam do álcool apresentam, com frequência, alterações súbitas do humor, 
agressividade, alteração da concentração e consciência. 

e) Deve-se estimular o paciente para vomitar, como uma medida de alívio do quadro de abuso de álcool.  
Questão 8 

Assinale a alternativa incorreta. São cuidados de enfermagem ao paciente com depressão: 

a) Observar se o paciente apresenta tristeza, sentimento de impotência. 

b) Estimular o paciente a falar sobre seus sentimentos. 

c) Perguntar ao paciente se ele já pensou em suicídio. 

d) Monitorar somente os pacientes com depressão grave, pois estes estão em risco de suicídio. 

e) Não deixar o paciente sozinho, pois o suicídio geralmente é realizado na solidão.  
Questão 9 

Assinale a alternativa correta. São exemplos de doenças evitáveis por vacinação: 

a) Sarampo, Mononucleose, Tuberculose, Rubéola, Hepatite A. 

b) Hepatite C, Tétano, Hepatite B, Rubéola, Mononucleose. 

c) Caxumba, Rubéola, Difteria, Hepatite A, Hepatite B.  

d) Febre amarela, Hepatite C, Varicela, Coqueluche, Miasma. 

e) Pneumonia, Meningite, Parotidite, Filariose, Difteria.  
Questão 10 

Assinale a alternativa que apresente corretamente cuidados de enfermagem à uma pessoa com 
epilepsia durante a convulsão. 

a) Fazer o possível para manter o paciente em posição anatômica em decúbito dorsal. 

b) Orientar o paciente para observar os prováveis motivos que estimulam a crise, a fim de evitá-los. 

c) Oferecer líquidos em pequenas quantidades. 

d) Estimular o paciente para se movimentar o mais rápido possível. 

e) Afrouxar e/ou remover roupas e cintos que estejam apertados. 
Questão 11 

Escolha a opção correta. Quanto à terminologia utilizada na Enfermagem a sensação anormal, 
que não seja um mero aumento ou diminuição da intensidade da sensibilidade; formigamento, 
dormência e ardência é denominada: 

a) Paraplegia. 

b) Parestesia. 

c) Paresia. 

d) Homeostasia. 

e) Hemostasia.  
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Questão 12 

Assinale a alternativa que corresponde a uma temperatura corporal entre 38 a 40º C.  
a) Hipertermia. 

b) Febrícula. 

c) Hiperemia. 

d) Hipernatremia. 

e) Hiperpirexia.  
Questão 13 

Para promover hábitos alimentares saudáveis e ótima saúde, deve-se atentar para algumas 
orientações dietéticas básicas. Assinale a alternativa correta. 
a) Comer quantidades abundantes dos diferentes tipos de alimentos. 

b) Escolher uma dieta rica em gorduras e fibras. 

c) Usar preferencialmente o açúcar branco refinado. 

d) Usar o sódio livremente em grandes quantidades diárias. 

e) Consumir quantidades diárias de vegetais, frutas e cereais.  
Questão 14 

São orientações que devem ser fornecidas a um paciente com diabetes: 
I. Consumir dieta com restrição calórica de carboidratos e gorduras saturadas para manter o peso 

corporal ideal. 

II. Reduzir o peso é o principal tratamento do Diebetes Mellitus Não-Insulino-Dependente. 

III. Não realizar exercícios regulares para não promover a utilização dos carboidratos pelo organismo. 

IV. O objetivo do planejamento das refeições é o controle dos níveis sanguíneos de glicose e lipídios.    

V. Evitar ingerir alimentos entre as refeições para não ocasionar hipoglicemia. 
Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e V estão corretas. 

b) Somente as afirmativas II , III e IV estão corretas. 

c) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas. 

d) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

e) Todas as afirmativas estão corretas.  
Questão 15 

Assinale a alternativa correta. 
a) 1ml = 20 gotas. 

b) 1 gota = 4 microgotas. 

c) 1 colher de chá = 3 ml. 

c) 1 colher de sopa = 10 ml. 

e) 1 colher de sobremesa = 5 ml.  
Questão 16 

Qual a porcentagem administrada em uma dose de 0,5 ml de uma ampola de medicamento que 
contém 300 mg em um volume de 2 ml? Assinale a alternativa correta. 

a) 30 %. 

b) 50 %. 

c) 25 %. 

d) 70 %. 

e) 45 %.  
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Questão 17 

Qual a porcentagem administrada em 35 ml de um volume total de 150 ml? Assinale a alternativa 
correta. 

a) 29 %. 

b) 25, 4%. 

c) 35%. 

d) 23,3 %. 

e) 35, 3.  
Questão 18 

Quantos ml haverá em 150 mg de um medicamento cujo frasco contém 1 g, e deverá ser diluído 
em 3 ml? 

a) 0,4 ml. 

b) 0,75 ml. 

c) 0,45 ml. 

d) 0,5 ml. 

e) 0,35 ml.  
Questão 19 

Quantos ml serão necessários para administrar 400 mg de um medicamento que é apresentado 
na fórmula pó, uma vez que o rótulo indica 1 g e o medicamento deverá ser diluído em 10 ml de 
água destilada? 

a) 4 ml. 

b) 4,5 ml. 

c) 5 ml. 

d) 5,5 ml. 

e) 3.  
Questão 20 

Para selecionar o local em que será realizada a administração segura de medicamento por via 
intramuscular é importante considerar alguns aspectos. Assinale a alternativa correta. 

a) Idade do paciente, peso, tipo longelíneo. 

b) Atividade do paciente, irritabilidade da droga, estatura,  

c) Estatura, idade, musculatura suficientemente grande para absorver o medicamento. 

d) Distância em relação a vasos e nervos importantes, espessura do tecido adiposo, idade.  

e) Espessura do tecido adiposo, atividade do paciente, peso. 

Questão 21 

Determine o número de gotas por minuto serão usadas para administrar 1.200 ml de soro 
fisiológico, em um período de 12 horas. No caso de valor fracionado, arredondar. 

a) 29 gotas por minuto. 

b) 33 gotas por minuto. 

c) 38 gotas por minuto. 

d) 40 gotas por minuto. 

e) 42 gotas por minuto.  
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Questão 22 

Assinale a opção correta. Um artigo é considerado estéril somente quando, ao passar pelo 
processo de esterilização 

a) apenas os microorganismos patogênicos foram destruídos. 

b) o processo de esterilização ocorreu por autoclave. 

c) for esterilizado por óxido de etileno. 

d) foi garantido o tempo de uma hora e trinta minutos no mínimo em autoclave. 

e) todas as formas de micro-organismos vivos foram destruídos.  
Questão 23 

Quanto à hipertensão arterial, considere as seguintes afirmativas. 

I. É uma doença que tende a ser mais prevalente entre os negros. 

II. É uma doença de causa específica e afeta o coração. 

III. É uma doença silenciosa, praticamente assintomática. 

IV. É considerada um dos principais fatores de risco cárdio e cerebrovasculares. 

V. Tem maior prevalência para o sexo feminino em todas as faixas etárias. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

b) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 

c) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas. 

d) Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas. 

e) Somente as afirmativas I e III estão corretas.  
Questão 24 

Numere a coluna da direita com base na informação da coluna da esquerda. 

(1) Desinfecção (  ) Eliminação ou destruição de metazoários, especialmente artrópodes e 
roedores, da superfície corporal do hospedeiro, de suas roupas ou do 
meio ambiente, por qualquer processo físico ou químico. 

(2)  Sanitização (  ) Remoção ou redução das bactérias da pele, seja por meio de 
limpeza mecânica ou química. 

(3)  Desinfestação (. ) Destruição de agentes infecciosos que se encontram fora do corpo, 
por meio de exposição direta a agentes químicos ou físicos. 

(4) Degermação (. ) Processo de destruição, remoção ou neutralização de agentes 
potencialmente perigosos.  

(5)  Descontaminação (. ) Conjunto de procedimentos que visam a manutenção das 
condições de higiene. 

Assinale a sequência correta da coluna da direita, de cima para baixo. 

a) 1, 5, 2, 4, 3. 

b) 3, 4, 1, 5, 2. 

c) 4, 1, 5, 3, 2. 

d) 2, 3, 4, 1, 5. 

e) 5, 2, 3, 1, 4. 

  

8
87_tecnico_enfermagem_I



 

CONCURSO PÚBLICO 
Prova de Conhecimentos – 27/09/2009 

TÉCNICO DE ENFERMGEM I 
Edital n.º 1/2009 

 

� �

Questão 25 

De acordo com a Lei do exercício profissional, assinale a alternativa correta sobre a 
competência do técnico de Enfermagem.  

a) Realizar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem. 

b) Realizar consulta de enfermagem em nível ambulatorial. 

c) Participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar. 

d) Assumir organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares. 

e) Realizar cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida.  
Questão 26 

Quanto às doenças evitáveis por vacina é correto afirma que a vacina tríplice bacteriana protege 
contra as seguintes doenças: 

a) Sarampo, Rubéola e Caxumba. 

b) Difteria, Tétano e Caxumba. 

c) Poliomielite, Coqueluche e Sarampo. 

d) Sarampo, Coqueluche e Tétano. 

e) Difteria, Tétano e Coqueluche.  
Questão 27 

Existe uma ampla variedade de achados físicos que pode indicar alteração do estado nutricional 
da pessoa. Considere as evidências abaixo. 

I. Pele rugosa, seca e escamosa. 

II. Queilose. 

III. Cárie dentária e dentição deficiente. 

IV. Cabelo sedoso; firme no coro cabeludo e brilhoso. 

V. Unhas com sulcos e em forma de colheres. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

b) Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas. 

c) Somente as afirmativas I, II, III e V, estão corretas. 

d) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas. 

e) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 

Questão 28 

Assinale a alternativa que corresponde ao exame que tem a finalidade de diagnosticar câncer 
cervical.  

a) Androstenediona. 

b) Ecografia transvaginal. 

c) Papanicolau. 

d) Paracentese. 

e) Coombs indireto. 
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Questão 29 

Algumas atitudes são necessárias na prática do cuidado com o paciente para que o profissional 
de enfermagem tenha uma atitude de ajuda. Numere a coluna da direita com base na informação 
da coluna da esquerda.  

(1) Atitude de não julgamento ( ) Capacidade de se colocar no lugar do outro. 

(2) Alteridade 
( ) Ajudar o paciente a clarear sentimentos, pensamentos e 

situações que estão levando a um desgaste emocional. 

(3) Empatia 
( ) Capacidade de compreender e aceitar o outro como 

diferente. 

(4) Continência 
( ) Apreender e compreender as mensagens emitidas pela 

comunicação verbal e não verbal, alcançando os 
significados que ele dá.  

(5) Escuta ativa 
( ) Receber e acolher as demandas do paciente sem culpá-lo e 

sem fazer críticas destrutivas.  

Assinale a sequência correta da coluna da direita, de cima para baixo. 

a) 1, 2, 3, 5, 4. 

b) 2, 1, 2, 4, 3. 

c) 3, 4, 2, 5, 1. 

d) 2, 3, 4, 1, 5. 

e) 5, 2, 3, 1, 4.  
Questão 30 

Assinale a alternativa que corresponde a denominação da presença de pus na urina.   

a) Piúria. 

b) Piorréia. 

c) Piodermite. 

d) Poliúria. 

e) Polaciúria. 

�����#�$��
A tira a seguir é referência para as questões 31 e 32. 
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Questão 31  
Acerca da interpretação da charge, leia as afirmativas a seguir: 

I. Com base na leitura do 2.º quadro, é possível afirmar que a palavra “violento” adquire sentido 
denotativo. 

II. Ocorre uma quebra de expectativa entre as informações contidas do 1.º para o 2.º quadro. 

III. O emprego do advérbio “muito” intensifica o adjetivo “violento”, presente no 1.º quadro. 

IV. A expressão “está ficando” sugere, pela leitura do 2.º quadro, que a situação estagnou-se. 

VA enumeração contida no 2.º quadro explica a afirmação presente no 1.º. 

Estão corretas: 

a) I, III e IV somente. 

b) II, III e IV somente. 

c) III, IV e V somente. 

d) II, III e V somente. 

e) I, II e IV somente. 

Questão 32  
Assinale o período que reescreve adequadamente o texto verbal da tira. 

a) O cinema está ficando muito violento por cobrar treze reais do ingresso, sete da pipoca, três e 
cinquenta do estacionamento. 

b) Cobrando treze reais do ingresso, sete da pipoca, três e cinquenta do estacionamento e exibindo o 
filme Hulk, o cinema está ficando muito violento. 

c) A fim de cobrar treze reais do ingresso, sete da pipoca, três e cinquenta do estacionamento, o 
cinema torna-se violento ao exibir Hulk. 

d) Quando exibe filmes violentos, o cinema cobra mais caro: treze reais do ingresso, sete da pipoca, 
três e cinquenta do estacionamento. 

e) Treze reais do ingresso, sete da pipoca, três e cinquenta do estacionamento justificam o boicote a 
filmes violentos. 

Questão 33 

Os períodos a seguir foram  retirados do jornal Folha de S. Paulo (on-line) de 17 e 18 de julho de 
2009 . Analise-os e assinale a opção que apresenta análise inadequada de acordo com a norma 
padrão da língua. 

a) “Temendo a gripe suína, pacientes buscam diagnóstico mais preciso no Instituto de Infectologia 
Emílio Ribas, em São Paulo.” – A expressão grifada é, no contexto, sinônimo de necessário. 

b) “Durante coletiva de imprensa, Manuel  Zelaya disse mais uma vez que lutará para retornar a 
Honduras.” – A expressão grifada pode, corretamente, ser colocada entre vírgulas. 

c) “Crise em Honduras – Com medo de represália, presidente deposto não revela quando pretende 
voltar ao país” – O trecho  que inicia o período apresenta uma ideia causal. 

d) “Estados e municípios terão até janeiro de 2010 para adaptar seus processos licitatórios as 
exigências” – O trecho apresenta  erro de regência verbal. 

e) “Líder do PSDB diz que ataques a Yeda são orquestrados pelo "sinistro" Tarso Genro “ – A 
chamada do texto é apresentada em sentido conotativo da linguagem. 

  

11
87_tecnico_enfermagem_I



 

CONCURSO PÚBLICO 
Prova de Conhecimentos – 27/09/2009 

TÉCNICO DE ENFERMGEM I 
Edital n.º 1/2009 

 

� �

Questão 34 

Todos os períodos a seguir foram retirados da revista  Isto É, de 17 de junho de 2009. Assinale a 
opção que apresenta todos os que têm análise morfossintática correta. 

I. “Um gesto humanitário do governo transformou-se em caso de polícia . E pode dar muita dor de 
cabeça ao Itamaraty.” (p. 46) Os dois períodos simples podem ser transformados em um composto, 
bastando mudar a pontuação e grafar o elemento coesivo com letra minúscula. 

II. O período da p. 46 citado acima apresenta um substantivo que, se tiver mudança na sílaba 
tônica,sofrerá mudança na classe gramatical. 

III. “A crise dos 25 anos, que revela uma extensão da adolescência, é algo muito moderno, um sinal do 
nosso momento atual.” (p. 60) As expressões grifadas são qualidades atribuídas ao sujeito , cujo 
núcleo é crise. 

IV. “Antes considerada uma virtude, a generosidade agora é vista com desconfiança e como sinal de 
fraqueza pela sociedade” (p. 68) – O período pode ser  corretamente reescrito : A sociedade vê 
com desconfiança e como sinal de fraqueza  a generosidade – antes considerada uma virtude. 

a) I e III somente. 

b) II e IV somente. 

c) II, III e IV somente. 

d) I, II, III e IV. 

e) III e IV somente. 

Leia o texto a seguir, retirado da revista Isto É, de 17 de junho de 2009, p. 27. 

Caderno de Picasso é roubado –  O Museu Picasso, em Paris, percebeu na terça-feira 9 que um 

caderno do pintor espanhol Pablo Picasso foi roubado de seu acervo. 

Questão 35 

Assinale a opção em que há um período com a mesma classificação sintática que a do período 
grifado. 

a) “Em decisão inédita, a Justiça de Minas Gerais determinou que um casal que devolveu a filha adotiva....” 

b) “Em decisão inédita, a Justiça de Minas Gerais determinou que um casal que devolveu a filha adotiva 
pagasse pensão à garota.” 

c) “Em decisão inédita, a Justiça de Minas Gerais determinou que um casal que devolveu a filha adotiva....” 

d) “Um quadro do britânico Peter Howson, que retrata a popstar Madonna, nua, com seu ex-marido 
Guy Ritchie, foi leiloado...” 

e) “Essas mulheres que resolvem fazer faxina e tirar as coisas do marido do lugar...”  
Questão 36 

Os períodos a seguir foram todos retirados (adaptados) da revista Isto É de 3 de junho de 2009. 
Propositadamente, retiraram-se os acentos indicativos de crase. Assinale a opção que 
apresenta um período em que tal acento é opcional. 

a) “Acredito que os brasileiros não estão menos solidários em relação a ajuda dada as vítimas das 
enchentes no Norte e Nordeste.” (p.12) 

b) “Como explicar as crianças portadoras do HIV que elas têm o vírus da Aids?” (p.28) 

c) “... para se dedicar em 2010 as eleições estaduais.” (p.33) 

d) “... dará acesso ao pacote de estímulo a economia, liberando US$ 424 milhões até...” (p. 59) 

e) “ A sua frente, jovens com celular e jogos eletrônicos – ou, até mesmo, dormindo.” (p. 63) 
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A revista Galileu de julho de 2009 trouxe, na p. 51, o texto VOCÊ É O SEU TRABALHO, do qual 
se retirou o fragmento a seguir, que servirá de referência para as questões 37 e 38 

Trabalhar por prazer, com liberdade e férias em qualquer período do ano. Parece uma utopia ou, no 

mínimo, algo incapaz de pagar as contas do fim do mês. Mas o profissional de 2020 vai ser alguém 

exatamente assim, que manda na sua profissão e não trabalha por dinheiro, mas por amor. “No rastro do 

vazio deixado pelos anos 90 descobrimos que o trabalho deve ter um significado maior que a busca 

financeira”, afirma a psicóloga Ana Cristina Limongi França, coordenadora do Núcleo de Estudos e 

Pesquisas em Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho, da FEA-USP. Na busca por essa essência, entra 

em jogo o conceito de vocação laboral, ou seja, uma espécie de chamado íntimo que direciona a profissão 

de acordo com as preferências pessoais.  
Questão 37 

Sobre a linguagem do texto, assinale a opção incorreta. 

a) O período  entre aspas apresenta discurso direto, ao contrário do resto do texto. 

b)  “... coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gestão da Qualidade de Vida no 
Trabalho, da FEA-USP.” tem , no texto, função sintática de  aposto explicativo. 

c) O trecho é narrativo, apresenta todos os elementos dessa estrutura. 

d) O objetivo do texto é mostrar como será o trabalho nas próximas décadas. 

e) Há predomínio da função referencial ou denotativa da linguagem.  
Questão 38 

Assinale a opção que apresenta todas as afirmativas corretas, considerando os aspectos 
morfossintáticos do texto. 

I. A conjunção mas do final do segundo período apresenta uma ideia adversativa. 

II. Em: “descobrimos que o trabalho deve ter um significado maior... “ o verbo pede um  complemento 
direto; o elemento coesivo é uma conjunção. 

III. O último que do texto é um pronome relativo, que introduz uma ideia adjetiva. 

IV. “Na busca por essa essência...” pode ser reescrito, corretamente, em busca dessa essência. 

V. A expressão ou seja, no final do texto, apresenta uma ideia conclusiva sobre vocação laboral. 

a) I, III e V somente. 

b) II, III e IV somente. 

c) III e V somente. 

d) IV e V somente. 

e) I, II e III somente. 

Questão 39 

Assinale a opção em que a norma padrão da língua está plenamente respeitada. 

a) O profissional do futuro prefere mais entender de educação e psicologia que conhecer bem a 
empresa. 

b) O papel de um profissional é transitar sobre diferentes áreas da organização empresarial. 

c) Com a tendência ao envelhecimento da população, ela será a guia profissional para a terceira 
idade. 

d) E, se o prazer ao trabalho for sincero, a mistura entre os espaços pessoais e profissionais deixam 
de ser um problema. 

e) Saber separar duas áreas ou reuni-las, quando necessário, é uma decisão que os profissionais 
estão aprendendo, sozinhos, a tomar. 
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Questão 40 

Assinale a opção que apresenta um período que não pode ser transposto para a voz passiva. 

a) Os jovens de hoje estão mais preocupados em empreender do que em ter estabilidade. 

b) Em maio, o governo americano obrigou as montadoras de veículos a aumentar a eficiência no 
consumo de combustíveis e diminuir a emissão de poluentes. 

c) Os jovens vão revolucionar o mundo. 

d) Qual força influenciará esse novo trabalho? 

e) Nos Estados Unidos, as mulheres obtêm 60% dos diplomas. 

��"�� %����  
Questão 41 

Considerando o Windows Vista e o programa Windows Explorer, no que se refere ao 
gerenciamento de pastas e arquivos, assinale a alternativa correta. 

a) O sinal de “+” à esquerda de uma pasta indica que esta pasta é um Drive. 

b) O sinal de “+” à esquerda de uma pasta indica que ela está selecionada. 

c) O sinal de “-” à esquerda de uma pasta indica que ela só possui arquivos. 

d) Quando uma pasta não apresenta sinal algum, significa que não possui subpasta ou subdiretório. 

e) Quando uma pasta não apresenta sinal algum, significa que seus arquivos estão ocultos.  
Questão 42 

Para organizar todos os ícones na área de trabalho do Windows Vista, deve-se clicar com o 
botão direito do mouse em 

a) uma área vazia da barra de ferramentas e selecionar o tipo de organização desejada. 

b) uma área vazia da área de trabalho e selecionar o tipo de organização desejada. 

c) cada ícone na área de trabalho e selecionar o tipo de organização desejada. 

d) cada tarefa aberta na barra de ferramentas e selecionar o tipo de organização desejada. 

e) um único ícone da área de trabalho e selecionar o tipo de organização desejada.  
Questão 43 

No Excel 2003, quando queremos nos referir à célula A1 em uma fórmula, mesmo quando a 
fórmula é copiada e colada em outra célula da planilha, devemos usar a seguinte sintaxe:  

a) $A$1  

b) $A1  

c) A$1  

d) A1 

e) “A1”   
Questão 44 

No Word 2003 é possível corrigir o uso acidental da tecla caps lock. O nome desse recurso é:  

a) AutoResumo. 

b) AutoTexto. 

c) Gramática.  

d) Ortografia. 

e) AutoCorreção. 
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Questão 45 

Quando trabalhamos em um arquivo, como um texto, por exemplo, esse documento será 
copiado do disco rígido para a memória, porque a memória permite um acesso muito mais 
rápido para que se faça modificações nesse documento. Quando se edita esse documento, as 
modificações surgem instantaneamente na tela, mas, enquanto não são salvas no disco rígido, 
elas não são armazenadas e podem ser perdidas caso o computador seja desligado ou o 
aplicativo seja fechado acidentalmente, sem que o documento tenha sido salvo. O tipo de 
memória a que o texto se refere é: 

a) Memória RAM. 

b) Memória ROM. 

c) Memória Virtual. 

d) Memória Flash. 

e) Memória USB. 

Questão 46 

O Office 2003 conta com uma ferramenta cujo ícone é . A função dessa ferramenta é:  

a) Colorir um texto selecionado. 

b) Apagar  um texto selecionado. 

c) Adicionar uma cor ao plano de fundo. 

d) Copiar e aplicar formatação de texto e algumas formatações gráficas básicas. 

e) Copiar um texto selecionado. 

Questão 47 

No Word 2003, podemos definir uma senha de proteção. Assim o documento só poderá ser 
aberto quando o usuário inserir a senha correta. Com base neste recurso do Word, podemos 
afirmar que 

a) as senhas criadas para os documentos do Word só poderão ter letras e símbolos. 

b) que a senha pode ter, no máximo, 8 caracteres. 

c) após digitar 3 vezes a senha errada, o documento é eliminado. 

d) é possível acrescentar um tipo de Criptografia. 

e) nenhuma resposta está correta.  
Questão 48 

A figura abaixo representa um trecho de uma planilha do Excel 2003. Se dermos um duplo clique 
na alça de preenchimento da célula B2, qual será o conteúdo que irá aparecer na célula C7? 

 

15
87_tecnico_enfermagem_I



 

CONCURSO PÚBLICO 
Prova de Conhecimentos – 27/09/2009 

TÉCNICO DE ENFERMGEM I 
Edital n.º 1/2009 

 

� �

a) Janeiro. 

b) Junho. 

c) Julho. 

d) ######. 

e) A célula permanecerá em branco.  
Questão 49 

No Power Point 2003, na apresentação dos slides, podemos configurar o ponteiro para ficar no 
formato de caneta de forma a possibilitar anotações e/ou marcações no slide. Esse recurso 
pode ser acionado por meio das seguintes ações:  

a) Clicar no Menu Apresentações > Opções de Ponteiro. 

b) Clicar sobre o slide durante a apresentação com o botão auxiliar e selecionar Opções de Ponteiro. 

c) Clicar no Menu Exibir > Opções de Ponteiro. 

d) Clicar sobre o slide durante a apresentação com o botão auxiliar e selecionar a opção Anotações. 

e) Menu Formatar>opção  Anotações.  
Questão 50 

Você está fazendo uma apresentação. O slide atual é o de número 50 e é preciso voltar ao slide 
10. Escolha o procedimento mais adequado. 

a) Pressione ESC para voltar ao modo normal, clique na miniatura de slide correta nesse modo e 
clique no botão Reiniciar Apresentação de Slides. 

b) Pressione BACKSPACE até chegar ao slide que está procurando. 

c) Clique com o botão direito do mouse, aponte para Ir no menu de atalho, e clique no slide desejado. 

d) Pressione Seta para baixo até chegar ao slide procurado. 

e) Clique no ícone  até voltar ao slide solicitado. 
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