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Cargo: Técnico de Enfermagem  
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto e responda a questão 01. 
 
Nem tudo é fácil 
 
É difícil fazer alguém feliz, assim como é fácil fazer triste.  
É difícil dizer eu te amo, assim como é fácil não dizer nada 
É difícil valorizar um amor, assim como é fácil perdê-lo para 
sempre. 
É difícil agradecer pelo dia de hoje, assim como é fácil viver 
mais um dia.  
É difícil enxergar o que a vida traz de bom, assim como é fácil 
fechar os olhos e atravessar a rua.  
É difícil se convencer de que se é feliz, assim como é fácil achar 
que sempre falta algo.  
É difícil fazer alguém sorrir, assim como é fácil fazer chorar.  
É difícil colocar-se no lugar de alguém, assim como é fácil olhar 
para o próprio umbigo.  
Se você errou, peça desculpas...  
É difícil pedir perdão? Mas quem disse que é fácil ser 
perdoado?  
Se alguém errou com você, perdoa-o...  
É difícil perdoar? Mas quem disse que é fácil se arrepender?  
Se você sente algo, diga...  
É difícil se abrir? Mas quem disse que é fácil encontrar  
alguém que queira escutar?  
Se alguém reclama de você, ouça...  
É difícil ouvir certas coisas? Mas quem disse que é fácil ouvir 
você? 
Se alguém te ama, ame-o... 
É difícil entregar-se? Mas quem disse que é fácil ser feliz?  
Nem tudo é fácil na vida...Mas, com certeza, nada é impossível  
Precisamos acreditar, ter fé e lutar  
para que não apenas sonhemos, Mas também tornemos todos 
esses desejos,  
realidade!!!                                        Cecília Meireles 
 
01. Assinale a alternativa correta sobre o texto, segundo as 
figuras de estilo qual se destaca mais. 
a) Anáfora. 
b) Elipse. 
c) Hipérbole. 
d) Metáfora. 
 
02. Assinale a alternativa incorreta quanto às locuções adjetivas. 
a) Comportamento senil (relativo a velhice). 
b) Atitude pueril (próprio de jovens). 
c) Água sulfurosa (relativo a enxofre). 
d) Noite hibernal (de inverno). 
 
03. Leia os itens.  
I- O problema fundamental é este: preciso ler um pouco mais.  
II- Essa notícia que acabamos de ouvir é chocante. 
III- Naquela época eu ainda jogava bolinha de gude. 
IV- Esses anos passados foram nulos em termos de produção 
musical. 
Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso dos pronomes. 
a) O item I utiliza o pronome que está em destaque para situar o 

que vai ser expresso. 
b) O item II utiliza o pronome que está em destaque para situar 

o que ainda não foi expresso anteriormente. 
c) O item III utiliza o pronome que está em destaque indicam 

tempo muito distante em relação ao falante. 
d) O item IV utiliza o pronome que está em destaque indicam o 

tempo passado ou futuro pouco distantes em relação à 
pessoa que fala. 

 
Leia o texto de Maria Luiza Carneiro e responda a questão 04. 
 

 Se fizermos um balanço de algumas passagens da 
nossa história, verificaremos que, por tradição, o brasileiro tem 
uma mentalidade racista. Esse aspecto está oculto na chamada 
história oficial, em que certos assuntos são evitados para não 
ferir a memória de algumas instituições e personalidades. 
 
04. Assinale a alternativa correta sobre as palavras em 
destaque no texto acima. 
a) Os pronomes definidos referem-se a terceira pessoa 

gramatical de maneira indeterminada, vaga. 
b) Os pronomes indefinidos referem-se a terceira pessoa 

gramatical de maneira indeterminada, vaga. 
c) Os pronomes indefinidos referem-se a primeira pessoa 

gramatical de maneira indeterminada, vaga. 
d) Os pronomes indefinidos referem-se a terceira pessoa 

gramatical de maneira determinada, vaga. 
 
05. Leia as orações. 
I- Para Caeiro, o importante é ver e sentir o mundo. 
II- A família queria noticiar o assalto, mas não tinha dinheiro. 
III- Ora cuspia, ora soltava um palavrão. 
IV- Ganhavam pouco, logo não podiam contratar um advogado. 
Assinale a alternativa correta quanto à classificação das orações 
acima. 
a) O item I é oração coordenada aditiva, II é adversativa, III é 

alternativa e IV é conclusiva. 
b) O item I é oração coordenada aditiva, II é explicativa, III é 

alternativa e IV é conclusiva. 
c) O item I é oração coordenada aditiva, II é adversativa, III é 

alternativa e IV é adversativa. 
d) O item I é oração coordenada conclusiva, II é adversativa, III 

é alternativa e IV é conclusiva. 
 
06. Leia as orações. 
I- Decidiram que você sairia da escola. Oração subordinada 
substantiva objetiva direta. 
II- Necessitamos de que você venha. Oração subordinada 
substantiva objetiva indireta. 
III- Temos necessidade de que você venha. Oração 
subordinada substantiva completiva nominal. 
IV- Nosso desejo é que você venha. Oração subordinada 
substantiva predicativa. 
V- Desejamos que você venha. Oração subordinada 
substantiva objetiva direta. 
Assinale a alternativa correta quanto à classificação das orações 
acima. 
a) Todas estão incorretas. 
b) Todas estão corretas. 
c) Apenas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas III, IV e V estão corretas. 
 
 
Conhecimentos Específicos 
 
07. Os principais cuidados na administração das medicações 
são; exceto: 
a) Anotar com atenção o nome do paciente, quarto, leito, via de 

administração e horário. 
b) Lavar sempre as mãos antes de iniciar o preparo da 

medicação. 
c) Ler o rótulo do medicamento, observando seu prazo de 

validade, cor aspecto e dosagem. 
d) O medicamento só deve ser administrado pela pessoa que o 

preparou; exceto quando o colega estiver sobrecarregado de 
pacientes e solicitar ajuda. 

 
08.  Ao se aplicar uma injeção subcutânea, a angulação da 
agulha, em relação à pele deve ser de: 
a) 90º 
b) 70º 
c) 80º 
d) 45º 
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09.   No caso de uma criança que apresenta vários episódios 
diarréicos por dia, irritabilidade, respirações levemente 
aceleradas, a primeira providência a ser tomada será: 
a) Iniciar hidratação oral. 
b) Encaminhar ao pediatra. 
c) Coloca-la em observação. 
d) Usar antitérmico. 
 
10.  Ao receber uma gestante na sua unidade de serviço, e ao 
colher sua história, ela lhe informa  que  ainda não havia sido 
vacinada e também não sabe informar o seu passado vacinal. 
Você como técnico em enfermagem, orientaria a gestante a 
vacinar-se preocupado com? 
a) Tétano. 
b) Rubéola. 
c) Meningite. 
d) Poliomielite. 
 
11.  A inaloterapia com soro fisiológico, atrovent e berotec, tem 
como objetivo de cada item: 
a) Broncodilatar, hidratar e desinflamar os brônquios. 
b) Dissolver coágulos e secreções, promovendo expectoração. 
c) Fluidificar as secreções, diminuir a inflamação e promover 

broncodilatação. 
d) Melhorar a crise asmática. 
 
12.  O Ministério da Saúde, em seu Manual de Vacinação, tem 
como objetivo, em primeira instância: 
a) Controlar as doenças endêmicas. 
b) Controlar as doenças endêmicas imunopreviníveis. 
c) Garantir a população a qualidade das vacinas. 
d) Garantir a boa cobertura vacinal no grupo infantil. 
 
13.  Ao receber uma criança na sala de vacinação, é de 
responsabilidade do técnico de enfermagem, verificar se a 
criança está em condições de receber a vacina antes de sua 
aplicação, recomendando-se seu adiamento caso ela apresente: 
a) Hipertermia aguda severa. 
b) Quadro gripal com tosse e coriza. 
c) Desnutrição. 
d) Quadro de convulsão. 
 
14. Foi prescrito para aplicar no músculo (glúteo), via IM,  
Diclofenaco sódico 2/3ampola. Dispondo de ampola de 
Diclofenaco sódico de 3ml de25mg/ml,administra-se: 
a) 01 ml contendo 25mg. 
b) 02 ml contendo 50mg. 
c) 1,5mlcontendo37,5mg. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
15.  Para assegurar um relacionamento  interpessoal positivo 
em seu grupo de trabalho o Técnico de Enfermagem deve: 
a) Enfatizar preferências por determinadas pessoas. 
b) Expor as pessoas, para seu crescimento, ao fazer críticas. 
c) Agir coercitivamente com as pessoas que usam liberdade de 

expressão. 
d) Proceder a escuta ativa com seus interlocutores. 
 
16.  Ao nascer, na maternidade, o recém-nascido recebe as 
seguintes vacinas: 
a) BCG, Poliomelite e Hepatite B. 
b) BCG, Meningite e DPT. 
c) BCG e Hepatite B. 
d) BCG e Rotavirus. 
 
17.  De acordo com a Lei n 5.905/73 Art. 8º., compete  ao 
Conselho Federal de enfermagem exceto:  
a) Instalar os Conselhos Regionais. 
b) Elaborar o Código de Deontologia de Enfermagem e alterá-lo, 

quando necessário, ouvidos os Conselhos Regionais. 
 

c) Não promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento 
profissional. 

d) Baixar provimentos e expedir instruções, para  uniformidade 
de procedimento e bom  funcionamento dos Conselhos 
Regionais. 

 
18. O quadro de diarréia em crianças, dependendo da 
intensidade, podem ocasionar a desidratação, para melhor 
caracterização, deve-se atentar para os seguintes sintomas, 
exceto: 
a) Depressão na fontanela ou moleira do recém nascido.  
b) Criança inflamação na garganta.   
c) Olhos encovados e sem brilho.  
d) Lábios ressecados. 
 
19.  A relação entre o profissional de enfermagem e o paciente é 
da maior importância. Alguns aspectos são fundamentais para 
que se promova a interação e o entendimento entre eles. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Ser atencioso e cordial com o cliente, chamá-lo pelo seu 

nome ou como ele preferir, respeitá-lo como um ser humano 
integral, com suas crenças, valores, hábitos e costumes. 

b) Ter tratamento impessoal com todos os clientes para evitar 
que os mesmos venham invadir a intimidade do profissional 
de enfermagem. 

c) As crenças e valores do cliente, bem como suas vontades 
não podem ter privilégios diante dos demais clientes 
cuidados pelo profissional de enfermagem. 

d) Ser solidário com as necessidades do cliente fazendo o 
impossível para atendê-lo ou satisfazê-lo pois não se sabe o 
quanto de vida  poderá ainda ter. 

 
20. Na saúde da mulher, os cuidados nos aspectos 
ginecológicos são indispensáveis, principalmente, para a sua 
sexualidade, reprodução humana e vitalidade.  Assinale a 
alternativa correta: 
a) É recomendado a todas as mulheres realizar exame de 

Papanicolau (preventivo de câncer de cólo -uterino) de 5 em 
5 anos. 

b) Todas as mulheres devem ser estimuladas a realizar o auto-
exame de mamas e a fazer mamografia conforme 
recomendação médica. 

c) O prurido vaginal deve ser considerado normal na mulher, 
não necessitando, portanto, de encaminhamento ao médico. 

d) O uso de anticoncepcionais deve ser estimulado em 
mulheres hipertensas e com varizes de membros inferiores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




