TÉCNICO EM ENFERMAGEM
1.

A função administrativa que determina os objetivos a 9.
serem alcançados é:
a) A avaliação.
b) A previsão.
c) O Planejamento.
d) A organização.

2.

Agente terapêutico empregado para aliviar a dor:
a) Antitérmico.
b) Cardiotônico.
c) Antígeno.
d) Analgésico.

3.

“O profissional de enfermagem exerce suas atividades 11. O primeiro leite secretado pela mama materna é conhecido
com
justiça,
competência
responsabilidade
e
como:
honestidade”. Esta afirmativa trata:
a) Degelos.
a) Das responsabilidades.
b) Plasma.
b) Dos deveres.
c) Colostro.
c) Dos princípios fundamentais.
d) Excreção.
d) Dos direitos.

4.

Defina corretamente “colecistostomia”:
a) Retirada cirúrgica da vesícula
b) Abertura e drenagem da vesícula
c) Anastomose bílio-intestinal
d) Retirada cirúrgica do intestino

5.

Para a desobstrução das vias aéreas por bolo alimentar,
devemos utilizar:
a) A manobra de vasalva
b) A manobra de inversão
c) A manobra de Klisteller
d) A manobra de Heimlich

6.

7.

8.

Podemos dizer que é um bom exemplo de cirurgia
potencialmente contaminada:
a) Pneumectomia.
b) Esofagectomia.
c) Hemorroidectomia.
d) Amigdalectomia.

10. Utiliza-se para diagnosticar a parada cardiorrespiratória:
a) Veia jugular.
b) Artéria radial.
c) Veia safena.
d) Artéria carótida.

12. Não é um dos sinais e sintomas de hipertensão:
a) Fadiga fácil.
b) Enxaquecas matinais.
c) Sudorese frequente.
d) Palpitações.
13. A esterilização pelo calor seco é realizada em estufa elétrica
sob temperaturas que variam, em torno de:
a) 140º a 150ºC.
b) 170º a 180ºC.
c) 200º a 220ºC.
d) 220º a 250°C.

14.
Cirurgia recomendada nos casos de obstrução das vias
aéreas superiores:
a) Ectomia.
b) Hiperestesia.
c) Disfagia.
d) Traqueotomia.
15.

É prioridade no atendimento de emergência:
a) Verificar se há fratura.
b) Manter uma via aérea aberta.
c) Providenciar um médico.
d) Levar a vítima ao hospital.
Processo utilizado para extermínio de microorganismos
patogênicos:
a) Desinfestação.
b) Degermação.
c) Esterilização.
d) Desinfecção.

Em se tratando de qual patologia abaixo o isolamento
restrito é recomendado?
a) Meningite meningocócica.
b) Caxumba.
c) Coqueluche.
d) Grande queimado.
16. O uso de ataduras é importante, pois:
a) Favorece a circulação de uma parte do corpo.
É o cuidado de enfermagem mais importante ao paciente
b) Impede a propagação de infecção em feridas sépticas.
com drenagem torácica fechada:
c) Favorece a cicatrização de área lesada.
a) Anotar volume drenado.
d) Economiza o material necessário em um curativo.
b) Trocar o frasco coletor diariamente.
c) Aferir sinais vitais.
17. Quando termina o segundo estágio do trabalho de parto?
d) Manter o selo d’água.
a) Na dilatação completa do colo uterino.
b) Na expulsão do tampão mucoso.
c) Na eliminação da placenta.
d) No nascimento do bebê.
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18. Quando há elevações e quedas bruscas da temperatura 26. As soluções para lavagem intestinal devem ser aquecidas
corporal, denominamos de febre:
para evitar:
a) Intermitente.
a) Vômitos.
b) Recorrente.
b) Cólicas.
c) Contínua.
c) Flatulência.
d) Renitente.
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
19. Qual a posição indicada do paciente nas cirurgias da região 27. Não é recomendado ao paciente portador de hemorroidas:
pélvica?
a) Banhos de assento.
a) Semi-fowler.
b) Uso de pomadas anestésicas.
b) Ginecológica.
c) Laxativos estimulantes.
c) Litotômica.
d) Profilaxia da constipação.
d) Gemi-peitoral.
28. Antes das cirurgias, os cuidados pré-operatórios imediatos
20. É uma das formas de transmissão da AIDS:
devem ser iniciados, de preferência:
a) Lágrima.
a) De 2 a 4 horas antes.
b) Urina.
b) De 8 a 12 horas antes.
c) Líquor.
c) De 12 a 18 horas antes.
d) Saliva.
d) De 24 a 48 horas antes.
21. Qual o volume máximo, indicado para injeção do tipo 29. É a via de administração da vacina BCG:
intradérmica?
a) Intramuscular.
a) 0,2 mℓ.
b) Subcutânea.
b) 0,5 mℓ.
c) Intradérmica.
c) 0,7 mℓ.
d) Nenhuma das anteriores está correta.
d) 1,0 mℓ.
30. Qual a idade mínima para início da vacinação antipólio?
a) 1 mês.
22. É considerada a melhor maneira de se prevenir a diarreia
do recém-nascido:
b) 2 meses.
a) Aleitamento materno.
c) 3 meses.
b) Saneamento adequado.
d) 5 meses.
c) Imunização.
d) Higiene pessoal.
31. Em pacientes com infarto agudo do miocárdio, o repouso
físico é importante principalmente por:
23. A “posição de Proetz” é recomendada para que tipo de
a) Evitar desconforto.
tratamento?
b) Aliviar a dor.
a) Irrigação vesical.
c) Diminuir o consumo de oxigênio.
b) Instilação nasal.
d) Diminuir o stress físico.
c) Sondagem nasogástrica.
d) Lavagem vaginal.
32. _______________ é a alimentação feita através de um
tubo que atravessa a parede abdominal. A lacuna é
corretamente preenchida com:
24. Como é chamada as perdas vaginais, ocorridas no
puerpério?
a) Gavagem.
a) Serosidades.
b) Colostomia.
b) Metrorragias.
c) Alimentação por sonda.
c) Lóquios.
d) Gastrostomia.
d) Exsudatos.
33. Como é conhecido o intervalo entre a exposição de agentes
25. O prazo mínimo para colocação dos diluentes de vacinas no
químicos tóxicos e o início dos sinais e sintomas da doença?
refrigerador antes do uso é de:
a) Sazonalidade.
a) 1 hora.
b) Transmissibilidade.
b) 3 horas.
c) Latência.
c) 6 horas.
d) Incubação.
d) 9 horas.
34. Os Conselhos Regionais de Enfermagem são subordinados:
a) Ao COFEN.
b) Ao Ministério da Saúde.
c) Ao Ministério do Trabalho.
d) À Secretaria Estadual de Saúde.
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35. __________ é um distúrbio do ritmo cardíaco, que 40. Aponte a alternativa em que o plural do substantivo
ocasiona alteração na frequência e no ritmo. A lacuna é
composto está incorreto:
corretamente preenchida com:
a) Luís ganhou três canetas-tinteiro de aniversário.
a) Fibrilação.
b) Precisaremos comprar novos guarda-roupas.
b) Desfibrilação.
c) As suas pinturas são verdadeiras obras-primas.
c) Arritmia.
d) Comemos dois cachorro-quentes cada um.
d) Disritmia.
41. Aponte a alternativa que possui palavras antônimas:
36. Observe a tabela abaixo referente às reservas compradas
a) Espúrio – adulterado.
de petróleo, em bilhões de barris, em 2006:
b) Condescendente – intransigente.
c) Blasonar – averiguar.
Reservas de petróleo (bilhões de barris)
d) Ovacionar – moer.
Arábia Saudita
264,3
42. Analise o fragmento abaixo:
Irã
140,2
(...) Fogem do vento que ruge
Iraque
120,2
As nuvens aurinevadas,
Como ovelhas assustadas
Kuweit
100,1
Dum fero lobo cerval;
Emirados Árabes
99,3
Estilham-se como as velas
Venezuela
75,2
Que no alto mar apanha,
Federação Russa
74,9
Ardendo na usada sanha,
Líbia
40,5
Subitâneo vendaval. (...)
Cazaquistão
39,2
“A Tempestade” (Gonçalves Dias)
Nigéria
38,2
Fonte: OPEP, 2010.
No trecho sublinhado tem-se a figura de linguagem:
Sobre os dados apresentados, pode-se afirmar que:
a) Metáfora.
a) As cinco maiores reservas de petróleo encontram-se
b) Prosopopeia.
em países do leste asiático.
c) Antítese.
b) Há apenas uma nação americana na tabela
d) Gradação.
apresentada.
c) Existem três nações africanas na tabela apresentada.
43. Leia um fragmento do poema de Fernando Pessoa:
d) A tabela apresenta quatro nações europeias.
(...) Varre tudo para o canto do teto que fica por trás de
mim,
37. Durante os anos de 1980, o Oriente Médio foi palco de uma
E sobre o papel onde escrevo, entre ele e a pena que
das mais sangrentas guerras que ocorreram no final do
escreve
século XX: a Guerra Irã-Iraque (1980-1988). Um dos motivos
Jaz o cadáver do rei Quéops, olhando-me com olhos muito
da guerra foi:
abertos,
a) A tentativa do Irã de dominar as reservas de petróleo
E entre os nossos olhares que se cruzam corre o Nilo
do Iraque.
E uma alegria de barcos embandeirados erra
b) O conflito religioso entre os xiitas do Iraque e os
Numa diagonal difusa
sunitas do Irã.
Entre mim e o que penso... (...)
c) A rivalidade pelo controle do canal de Chat-el-Arab.
d) Tentar frear o crescimento do judaísmo no Irã.
38. Indique a alternativa em que a palavra sublinhada foi
grafada incorretamente:
a) É um privilégio ser sua madrinha.
b) Estava escrito na faixada da universidade: queremos
greve!
c) Meu carro está cheio de bugiganga.
d) A aterrissagem foi um sucesso.
39. Can_ado/extin_ão/impre_ão/propen_ão. Para completar
corretamente as palavras, usa-se, respectivamente:
a) S – ç – ss – s.
b) S – ss – ç - ss.
c) Ç – ç – ss – ss.
d) Ç – ç – s – s.
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A correta e respectiva classificação morfológica dos termos
sublinhados é:
a) Preposição – pronome pessoal reto – substantivo
próprio – conjunção.
b) Conjunção – pronome pessoal oblíquo – substantivo
comum – preposição.
c) Preposição – pronome pessoal reto – substantivo
próprio – interjeição.
d) Preposição – pronome pessoal oblíquo – substantivo
próprio – preposição.
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44. Aponte a alternativa em que superlativo absoluto está 49. Classifique as afirmações em V (verdadeiro) e F (falso),
escrito incorretamente:
respectivamente, e assinale a alternativa correta.
a) Aquele humílimo rapaz foi contratado pela nossa
I.
Duas retas são concorrentes quanto têm apenas 2
empresa.
pontos comuns.
b) Sua atitude em relação aos carentes foi nobilíssima.
II.
Dois pontos distintos determinam uma reta.
c) Os móveis que ganhei são antiquíssimos.
III.
Duas retas são coincidentes quando elas têm apenas
d) Meu tio fez tantas coisas ruins para meu pai, que o
um ponto comum.
considero meu inimiguíssimo.
IV.
Duas retas são paralelas quando não tem um ponto
comum.
a)
F, V, F, F.
45. O pronome de tratamento utilizado para se reportar a
b)
V, F, V, V.
sacerdotes é:
c) F, V, F, V.
a) Vossa Majestade.
d) V, V, F, F.
b) Vossa Reverendíssima.
c) Vossa Senhoria.
d) Vossa Alteza.
50. No 1° dia de uma viagem um carro percorre
do
46. No triangulo ABC, qual é a medida do ângulo B?

C

A

percurso. No 2° dia
do que falta percorrer, e no 3° dia
completa a viagem percorrendo 450 km. Quantos km
percorreu o carro com essa viagem?
a) 650.
b) 2.150.
c) 1.800.
d) 900.

B

a)
b)
c)
d)

30.
45.
60.
15.

47. Uma piscina retangular com 12 m de comprimento, por 9 m
de largura e 2,2 m de profundidade, contém
de água de
sua capacidade total. Quantos litros de água tem essa
piscina?
a) 26.400 ℓ.
b) 211.200 ℓ.
c) 21.120 ℓ.
d) 264.000 ℓ.
48. Apliquei R$ 80.000,00 a juros simples de 2% ao mês. Após
seis anos desta aplicação, quanto receberei?
a) R$ 120.400,00.
b) R$ 195.200,00.
c) R$ 102.300,00.
d) R$ 89.600,00.

Cachoeira Paulista 01/2010 – Médio – Tarde

Página 4

