TÉCNICO DE ENFERMAGEM
1.

Qual é o sufixo que significa sutura?
a) Tomia.
b) Plastia.
c) Rafia.
d) Pexia.

11. Qual é o primeiro cuidado de enfermagem para se administrar
digitálico em um paciente?
a) Aferir o pulso radial.
b) Medir pressão arterial.
c) Controlar volume urinário.
d) Aferir a temperatura axilar.

2.

A vacina contra a febre tifoide deve ser conservada a quantos
graus Celsius?
12. O teste de Mitsuda é administrado por qual via?
a) Entre + 4 e + 8.
a) Endovenosa.
b) Entre + 9 e + 13.
b) Intradérmica.
c) Entre – 4 e + 1.
c) Intramuscular.
d) Entre 0 e + 3.
d) Subcutânea.

3.

Em pronto-socorro, o atendimento deve ser priorizado em 13. São os menores agentes patogênicos:
paciente que apresentam:
a) Vírus.
a) Dores nos membros inferiores.
b) Fungos.
b) Alteração da temperatura.
c) Protozoários.
c) Tosse produtiva.
d) Bactérias.
d) Ferimentos penetrantes.
14. Caracteriza sintoma de hipoglicemia:
4. Dentre as posições abaixo, assinale aquela mais indicada para a
a) Transpiração lenta.
b) Hálito cetônico.
lavagem intestinal?
c) Cefaleia.
a) Litotomia.
b) Trendelemburg.
d) Diplopia.
c) Sims.
d) Fowler.
15. No bloco cirúrgico podemos considerar como áreas irrestritas:
a) Elevadores e corredores.
b) Sala de médicos e sala de enfermagem.
5. As massagens cardíacas em bebês devem ser feitas com:
a) As duas mãos espalmadas.
c) Sala de enfermagem e vestiários.
b) Os cotovelos.
d) Sala de operação e lavabos.
c) A palma das mãos.
d) O dedo indicador.
16. Em um período de 24 horas um adulto normal, produz em média:
a) 2200 mℓ de urina
b) 2000 mℓ de urina.
6. O vômito não deve ser provocado em envenenamento por qual
substância:
c) 1500 mℓ de urina.
a) Corrosiva.
d) 900 mℓ de urina.
b) Oleosa.
c) Ácida.
17. Nas formas mais graves da dengue ocorre alteração de que tipo no
d) Alcalina.
paciente?
a) Hepatomegalia.
7. O primeiro cuidado prestado ao recém-nascido deve ser:
b) Bronquiectasia.
a) Identificação com pulseira.
c) Poliúria.
b) Aquecimento com manta.
d) Miocardite.
c) Aspiração das vias aéreas superiores.
d) Ligadura do cordão umbilical.
18. A aplicação de calor é indicada para:
a) Controlar a hemorragia.
b) Facilitar a supuração.
8. Para as queimaduras químicas, devemos fazer limpeza com:
a) Água oxigenada.
c) Aliviar o prurido.
b) Solução bicarbonatada.
d) Diminuir a hipertermia.
c) Leite gelado.
d) Água corrente.
19. Uma tensão arterial de 150 x 100 mmHg é classifica como:
a) Hipertensa.
b) Convergente.
9. É uma das complicações da coqueluche:
a) Encefalopatia.
c) Hipotensa.
b) Otite externa.
d) Divergente.
c) Laringite.
d) Cardiopatia.
20. O termo “polidipsia” quer dizer:
a) Muita fome.
10. A aplicação de vacina é contraindicada em qual caso?
b) Muito ar no estômago.
a) Febrícula.
c) Muito sono.
b) Infecções respiratórias.
d) Muita sede.
c) Gripe.
d) Imunossupressão.
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21. É um dos principais meio de transmissão da escabiose:
a) Roupa.
b) Sangue.
c) Ar.
d) Fezes.
22.

23.

24.

25.

26.

28. Sobre a organização política do Município, nos termos da Lei
Orgânica do Município de Cajamar, assinale a alternativa
incorreta.
a) O Governo do Município é exercido pela Câmara Municipal
com funções legislativas, fiscalizadoras e julgadoras e pelo
Prefeito com funções executivas.
b) Os órgãos do Governo municipal são dependentes e
Paciente com cólera deve ser colocado em que tipo de
harmônicos entre si.
isolamento?
c) Compete à Câmara, privativamente, dentre outras
a) Entérico.
atribuições, conceder licença ao Prefeito e ao Vice-Prefeito
b) Total.
para afastamento de seus respectivos cargos.
c) Respiratório.
d)
O candidato a Vereador será obrigado a residir no Município,
d) Contato.
conforme dispuser a legislação federal.
Como chamamos a presença de artrópodes na superfície do corpo
29. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Cajamar, complete
ou nas vestes?
a lacuna abaixo e indique a alternativa correta:
a) Desinfecção.
O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta
b) Esterilização.
de Vereadores eleitos para cada legislatura, através do sistema
c) Infecção.
proporcional, dentre cidadãos maiores de ______, no exercício
d) Infestação.
dos direitos políticos, pelo voto direto e secreto.
a) Dezoito anos.
A verificação do pulso é normalmente feita, através da palpação
b) Dezesseis anos.
da artéria:
c) Vinte e um anos.
a) Dorsal.
d) Vinte e cinco anos.
b) Radial.
c) Abdominal.
30. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Cajamar, são direitos
d) Cervical.
dos servidores da administração direta, das autarquias e das
fundações públicas além de outros que visem à melhoria de sua
Uma pressão é enquadrada como convergente, quando:
condição profissional ou social, exceto:
a) A máxima e a mínima estão normais.
a) Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno.
b) A máxima em 180 mmHg e a mínima 90 mmHg.
b) Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias
c) A máxima e a mínima se distanciam.
e quarenta horas semanais, facultada a compensação de
d) A máxima e mínima se aproximam.
horários e a redução da jornada, na forma da lei.
c) Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário,
Nos termos da Lei Orgânica do Município de Cajamar, assinale a
com a duração de sessenta dias.
alternativa que não possui uma competência privativa do
d)
Adoção de normas de saúde, higiene e segurança para
Município:
redução dos riscos inerentes ao trabalho.
a) Organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico de seus

b)
c)
d)

servidores, assim como plano de cargos, de carreiras e forma
de provimento.
Prover sobre esgotos e galerias pluviais.
Proteger o meio ambiente e combater a poluição em
qualquer de suas formas.
Estabelecer plano diretor, planejando e promovendo o seu
desenvolvimento integrado.

27. Sobre os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários
Municipais, analise as afirmações abaixo.
I.
O subsídio do Prefeito não poderá ser inferior ao maior
padrão de vencimento pago a servidos do Município.
II.
O subsídio do Vice-Prefeito não poderá exceder a 80 %
(oitenta por cento) do que for fixado para o Prefeito.
III.
Os subsídios dos Secretários Municipais não poderão
exceder o fixado para o Prefeito.
a) I, II e III estão corretos.
b) Apenas I e III estão corretos.
c) Apenas II e III estão corretos.
d) Apenas III está correto.
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Analise o fragmento do texto abaixo e responda as questões 31 a 33:
“É grande a probabilidade de você, leitor, se identificar com a história
a seguir. Ana Paula Nogueira tem 30 anos e, há pelo menos dez, está
em guerra com a balança. Com 1,75 metro de altura, ela gostaria de
pesar, no máximo, 70 quilos. Já começou (e abandonou) umas vinte
dietas diferentes – Beverly Hills, Atkins, da sopa, da Lua, do tipo
sanguíneo, e por aí vai. Ela também tentou os inibidores de apetite,
mas não aguentava a irritação e a insônia causadas pelos
medicamentos. A partir daqui, no entanto, a luta de Ana Paula toma
um rumo diferente do da batalha da maioria dos brasileiros contra os
quilos em excesso. No início de agosto, ela saiu do consultório do seu
endocrinologista com a indicação de um antidiabético recém chegado
ao país, a liraglutida (vendida sob o nome comercial de Victoza). Sem
nunca ter apresentado alteração alguma nos índices glicêmicos – não
é diabética - , Ana Paula começou o tratamento no mesmo dia. Na
semana passada, ela havia passado de 80 para 76 quilos. Quatro
quilos a menos em exatos 32 dias – e isso porque Ana Paula não é
adepta das dietas restritivas nem da pratica regular de exercícios
físicos.
Fabricada pelo laboratório dinamarquês novo Nordisk, a liraglutida
foi lançada na Europa e nos Estados Unidos em 2009 e 2010,
respectivamente, e há três meses no Brasil. O fabricante e as agências
de saúde só indicam o medicamento para o tratamento do diabetes
tipo 2. Ele, no entanto, também tem sido receitado para emagrecer –
pratica na medicina conhecida como uso off-label, ou fora do rótulo,
na tradução literal. Programado para durar um mês, o primeiro
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estoque de liraglutida que chegou ao país teve de ser renovado em 38. Na frase abaixo, o termo em destaque se classifica sintaticamente
apenas uma semana. Os dez endocrinologistas ouvidos por VEJA
como:
estimam que pelo menos um terço dos medicamentos tenha sido
O email foi cuidadosamente redigido por mim.
comprado por pessoas como Ana Paula – gordinha, mas sem
a) Objeto direto.
diabetes. (...)”
b) Complemento nominal.
Fonte: Revista Veja, 07/09/2011, p. 99.
c) Agente da passiva.
d) Adjunto adverbial.
31. Sobre o texto, assinale a alternativa correta:
a) Ana Paula nunca havia feito dieta.
39. Assinale a alternativa em que há termo utilizado de forma
b) Ana Paula já havia feito algumas dietas diferentes e
incorreta:
abandonado todas.
a) Não é fácil entender o porquê do pedido de demissão.
c) Ana Paula nunca havia consumido os moderadores de
b) O time espanhol jogou mal, mas ganhou o campeonato.
apetite.
c) Aquela discussão aconteceu a duas semanas.
d) Ana Paula faz exercícios físicos regularmente.
d) Tiveram opiniões afins sobre a minha campanha.
32. Sobre a liraglutina, assinale a alternativa incorreta:
40. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de
a) Foi lançado na Europa em 2009 e nos Estados Unidos em
acordo com a norma culta da língua:
2010.
a) Gerimum – subterfúgio – arranjo – barragem.
b) Foi fabricada por um laboratório dinamarquês.
b) Miragem – herege – beringela – trejeito.
c) É utilizada somente por diabéticos.
c) Agiotagem – viajar – refúgio – fulijem.
d) É vendido sobre o nome comercial de Victoza.
d) Prestígio – sarjeta – rijeza – canjica.
33. Pode-se concluir do texto que:
41. Com essa soberba, você não vai chegar a lugar algum.
a) As agências de saúde foram negligentes quanto à indicação
O termo em destaque possui o mesmo sentido que:
do uso do liraglutina.
a) Sagacidade.
b) A maioria dos consumidores de liraglutina aqui no Brasil é
b) Perspicácia.
diabética.
c) Arrogância.
c) O fabricante recomenda a utilização do medicamento às
d) Intrujice.
pessoas acima do peso.
d) O medicamento liraglutina não está sendo utilizado para 42. A recente troca de acusações entre dirigentes da Argentina e da
alcançar o objetivo para o qual foi criado.
Grã-Bretanha ameaça deteriorar a relação entre os dois países e
reacende os temores de uma possível escalada na tensão entre
34. Assinale a alternativa incorreta acerca da concordância verbal:
as duas nações, que foram à guerra há quase 30 anos. Desde o
a) Vossa Majestade cumpriu com o acordo.
fim do conflito, deflagrado em abril de 1982, a Argentina insiste
b) Os Estados Unidos lutaram contra o terrorismo mundial.
que negociações bilaterais sejam abertas para tratar da
c) Compraram-se dois terrenos em Cajamar.
soberania das ilhas, enquanto a Grã-Bretanha diz que não há o
d) Fazem hoje cinco meses que meu tio faleceu.
que discutir, já que os moradores do local querem permanecer
cidadãos britânicos.
Fonte:
http://www.bbc.co.uk/portuguese/,
adaptado,
35. Acerca da concordância nominal, analise as afirmações abaixo:
I.
Vou enviar-lhe anexos dois projetos para a sua cozinha.
20/01/2012.
II.
Os psicólogos atenderam o maior número de crianças
O texto refere-se a disputa entre Grã-Bretanha e Argentina pelo
possível.
território:
a) Apenas I está correta.
a) Ilhas Seychelles.
b) Apenas II está correta.
b) Ilhas Maldivas.
c) I e II estão corretas.
c) Ilhas Malvinas.
d) I e II estão incorretas.
d) Ilhas Maurício.
36. A regência verbal está correta em:
a) Meus primos só obedecem aos avós.
b) A noiva chegou a festa atrasada.
c) Os três estagiários aspiram o cargo de advogado júnior.
d) Na roça, ela sempre ajudava aos irmãos.

43. Sobre o clima no Brasil, classifique que as assertivas abaixo em V
(verdadeiro) e F (falso), respectivamente, e aponte a alternativa
correta:
I.
No sul do Brasil encontra-se o clima subtropical, que se
caracteriza pela presença de chuvas bem distribuídas,
aumento da amplitude térmica e estações do ano bem
definidas.
37. Indique a alternativa que completa correta e respectivamente as
II.
No Brasil central tem-se a incidência do clima tropical.
lacunas abaixo:
a) V, F.
Estou solidário ____ você.
b) F, V.
Aquele aluno é muito versado ____ música clássica.
c) V, V.
É necessária a criação de restaurantes mais acessíveis ____
d) F, F.
classe C.
a) A – à - a.
b) Com – em - a.
c) Com – em – à.
d) Com – à – a.
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44. Pretende-se selecionar 4 pessoas de um grupo constituído de 3
moças e 5 rapazes, para tirar um fotografia. Se pelo menos uma
das moças deve aparecer na foto, de quantos modos poderá ser
feita a seleção?
a) 65.
b) 40.
c) 60.
d) 55.
45. Para carpir 3.200 m² de certa plantação são necessários 15
operários trabalhando durante 16 dias. Qual é a metragem que
conseguem carpir de uma mesma plantação, 24 operários em 21
dias?
a) 6.720 m².
b) 8.260 m².
c) 4.890 m².
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
46. Qual é o primeiro termo de uma P.A onde
a) - 8.
b) 7.
c) - 5.
d) 3.

e

?

47. Qual é o preço de venda de um artigo que custa R$ 584,00, se o
negociante quer ganhar sobre ele 7,5%?
a) R$ 598,40.
b) R$ 612,60.
c) R$ 627,80.
d) R$ 602,30.
48. Uma fábrica de sapatos produz 300 pares em
da hora.
Quantos pares de sapatos são produzidos em um dia de 12 horas
de trabalho?
a) 7.750.
b) 4.000.
c) 9.000.
d) 6.750.
49. Jorge ganha R$ 1.800,00 e gasta a metade em alimentação. Do seu
salário
vai para o aluguel e do que resta gasta
em
condução. Quanto lhe sobra para outros gastos?
a) R$ 360,00.
b) R$ 420,00.
c) R$ 540,00.
d) R$ 580,00.
50. Um paciente que tomou 80 comprimidos de um remédio com
15 mg cada comprimido, ingeriu ao todo:
a) 1.200 g.
b) 0,12 g.
c) 12 g.
d) 1,2 g.
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