
P.M. Álvares Florence
Concurso Público 02/2011

CARGO:

INSCRIÇÃO Nº: _______________

ASSINATURA DO CANDIDATO:

_______________________________

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

INSTITUTO SOLER DE ENSINO LTDA - www.institutosoler.com.br



 



1 
 

Língua Portuguesa  
 
“O homem, inventor de histórias” 
 

Mito é uma narrativa sobre alguma coisa (origem dos 
astros, da Terra, dos homens, das plantas, dos animais, do fogo, 
da água, dos ventos, do bem e do mal, da saúde e da doença, da 
morte, dos instrumentos de trabalho, das raças, das guerras, do 
poder, etc.). Para os gregos, mito é um discurso pronunciado ou 
proferido para ouvintes que recebem como verdadeira a 
narrativa, porque confiam naquele que narra – o poeta-rapsodo –
; é uma narrativa feita em público, baseada, portanto, na 
autoridade e confiabilidade da pessoa do narrador. E essa 
autoridade vem do fato de que o poeta-rapsodo é um escolhido 
dos deuses, que lhe permitem que veja a origem de todos os 
seres e de todas as coisas para que possa transmiti-las aos 
ouvintes.  

(CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: 
Ática, 1995)  
 
01. Segundo a autora, a autoridade do narrador:  
a) É baseada na narrativa;  
b) Vem do poeta-rapsodo ser um escolhido dos deuses;  
c) É um discurso para ouvintes que a recebem como verdadeira;  
d) Vem do fato do poeta-rapsodo transmiti-la aos ouvintes.  
 
02. Para os gregos:  
a) Os ouvintes confiam no narrador;  
b) O mito é para ouvintes que recebem a narrativa como 

verdadeira;  
c) A narrativa é recebida como verdadeira porque eles confiam 

no narrador;  
d) O poeta-rapsodo é uma narrativa feita em público.  
 
03. Os substantivos encontrados no texto são, na maioria:  
a) Abstratos  
b) Próprios  
c) Compostos  
d) Comuns  
 
04. O substantivo composto encontrado no texto é:  
a) Marilena Chauí  
b) Poeta-rapsodo  
c) Terra  
d) Bem e mal  
 
05. Confiabilidade e autoridade são exemplos de substantivos:  
a) Próprios  
b) Concretos  
c) Abstratos  
d) Coletivos  
 
06. “... que lhe permitem que veja a origem de todos os seres e 
de todas as coisas para que possa transmiti-las aos ouvintes”. 
Em transmiti-las, las é pronome que substitui:  
a) As origens de todos os seres;  
b) Todas as coisas;  
c) Aos ouvintes;  
d) A origem de todos os seres e de todas as coisas.  
 
07. Assinale a alternativa em que as palavras destacadas 
correspondem, pela ordem, a substantivo, adjetivo, advérbio.  
a) A preparação da juventude forja o amanhã de um país.  
b) O governo que acultura seu povo passa à história.  
c) Feliz a nação que emprega bastantes recursos na educação.  
d) Educação e cultura fazem forte um país bem promissor.  
 
08. A pontuação correta encontra-se em:  
a) Encontrei a bordo um homem, que vinha do Pará, a quem meu 

pai me apresentou e recomendou.  
b) A Guerra e a Fé, imperavam e ao crepitar do lume doméstico, 

outras histórias não se contavam, que as dos soldados e dos 
monges.  

 
 

c) Dadas todas as explicações continuo a minha história.  
d) Um pouco de sol, banhava aquelas colinas tristes e fatigadas 

por entre as quais caminhávamos.  
 
09. Pertencem à mesma família de palavras ou família 
etimológica as palavras:  
a) Cinza e sinceridade  
b) Fumante e defumação  
c) Mar e oceano  
d) Casa e domicílio  
 
10. Constitui um discurso indireto:  
a) “– Virão buscar você muito cedo? – perguntei.” 
b) “O guerreiro tabajara disse que Caubi tinha voltado.”  
c) “O major é um filósofo – disse ele com malícia”. 
d) “Um dos vizinhos”, disse-a velha, cautelosamente.  
 
11. Há transgressão no registro formal da língua, quanto à 
concordância verbal e nominal, em:  
a) É preciso que se busque o novo, haja vista o mercado de 

trabalho atual.  
b) Faz anos que procuramos descobrir porque você é tão 

preocupado com o futuro.  
c) Os céticos discordam, mas pode haver sonhos passíveis de 

realizações.  
d) Não se tratam aqui de resguardar as mentiras e verdades de 

toda uma geração.  
 
12. A crase é obrigatória na alternativa:  
a) Aguardo desde as 15h.  
b) Os móveis eram a Luis XV.  
c) Fomos os dois a pé.  
d) Andava a cavalo para eliminar a fadiga mental.  
 
13. Em “Maria adora doces”, temos o verbo transitivo 
acompanhado de:  
a) Um objeto indireto  
b) Um objeto direto e indireto  
c) Um objeto direto  
d) Um verbo de ligação  
 
14. Quanto à regência nominal, a alternativa que constitui um 
erro é:  
a) Estava curioso por conhecê-la.  
b) Continuava a dúvida sobre a viagem.  
c) Ela tem aversão a todo tipo de inseto.  
d) Não me simpatizei com o vizinho logo de cara.  
 
15. A regência verbal correta é:  
a) Sua teimosia implica prejuízo.  
b) Ela se implicou com todos os vizinhos.  
c) Ele implicou-se com os colegas de turma.  
d) Implica em advertência a sua falta.  
 
16. Com o sentido de almejar, o verbo “visar” é corretamente 
empregado na alternativa:  
a) Suas ações visam o bem-estar de todos ao seu redor.  
b) A professora visou os cadernos dos alunos.  
c) O alvo visado não foram as secretarias, mas os ministérios.  
d) Eles visavam todas as páginas do livro estudado, e depois as 

imprimiam. 
 
Conhecimentos Específicos  
 
17. São exames usados para diagnóstico de sífilis: 
a) Sorologia anti-HIV. 
b) Sorologia para Lues. 
c) Sorologia anti Toxoplasma. 
d) Sorologia anti Borrelia. 
 
18. A sonda utilizada em sondagem vesical ou de demora é: 
a) Folley. 
b) Blackmore. 
c) Mallecot ou Petter. 
d) Duboff. 
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19. Seriam doenças de transmissão vertical exceto: 
a) Toxoplasmose. 
b) Rubéola. 
c) Dengue. 
d) HIV. 
 
20. O padrão respiratório de uma pessoa pode sofrer alterações 
fisiológicas em algumas situações, como na realização de 
esforços físicos, estresse emocional ou durante o choro. 
A esse respeito, enumere a coluna da direita de acordo com a 
coluna da esquerda. 

1. Bradipneia ( ) Respiração facilitada em posição dorsal. 
2. Taquipneia ( ) Frequência respiratória acima da normal. 
3. Dispneia ( ) Dificuldade respiratória. 
4. Ortopneia ( ) Respiração facilitada em posição vertical. 
5. Platipneia ( ) Frequência respiratória abaixo da normal. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a ordenação correta entre 
as colunas de cima para baixo. 
a) 4 – 3 – 2 – 5 – 1 
b) 5 – 2 – 1 – 3 – 4 
c) 4 – 1 – 3 – 5 – 2 
d) 5 – 2 – 3 – 4 – 1 
 
21. Foi prescrita a um paciente administração de soroterapia em 
24 horas de um volume total de 2,52 litros. Qual o gotejamento a 
ser administrado em gotas/min? 
a) 0,035 gotas/min 
b) 105 gotas/min 
c) 55 gotas/min 
d) 35 gotas/min 
 
22. Foram prescritos 85% de um frasco de 500 ml de solução 
fisiológica a ser administrado a um paciente. Quantos ml NÃO 
deverão ser administrados? 
a) 85 ml 
b) 65 ml 
c) 75 ml 
d) 55 ml 
 
23. Opistótono é um termo que faz referência a uma postura que 
o doente adota quando sofre de determinada doença. 
Assinale a alternativa que determina tal doença. 
a) Coqueluche. 
b) Difteria. 
c) Tétano. 
d) Poliomielite 
 
24. Como integrante da equipe de saúde, é muito importante que 
o profissional de enfermagem adquira conhecimentos sobre o 
comportamento das diversas doenças transmissíveis. Sobre 
essas doenças, enumere a coluna da direita de acordo com a 
coluna da esquerda. 

1. Doenças preveníveis por vacinação                  ( ) Hepatite A 
2. Doenças veiculadas pela água e por 
alimentos 

( ) Malária 
 

3. Doenças transmitidas por vetores                      ( ) Difteria 
 ( ) Cólera                                                                         
 ( ) Rubéola                                                                        
 ( )Leptospirose                                

Assinale a alternativa que apresenta a ordenação correta entre 
as colunas de cima para baixo. 
a) 2 – 3 – 1 – 2 – 1 – 3 
b) 1 – 2 – 2 – 3 – 3 – 1 
c) 2 – 3 – 3 – 1 – 2 – 1 
d) 1 – 1 – 2 – 2 – 3 – 3 
 
25. Hematêmese é a terminologia usada para 
a) Presença de sangue nas fezes. 
b) Presença de pus na urina. 
c) Aumento do número de glóbulos vermelhos no sangue. 
d) Vômito com presença de sangue. 
 

26. O recém-nascido, ainda na maternidade, recebe imunização 
preconizada pelo Ministério da Saúde para ser administrada no 
nascimento. Quais são as vacinas que fazem parte desse 
esquema, suas doses e vias de administração, respectivamente? 
a) BCG, 0,1 ml, intradérmica; Hepatite B, 0,5 ml, intramuscular. 
b) BCG, 0,2 ml, intradérmica; Hepatite B, 0,5 ml,intramuscular. 
c) BCG, 0,1 ml, intradérmica; Hepatite B, 1,0 ml, intramuscular. 
d) BCG, 0,2 ml, intradérmica; Hepatite B, 0,5 ml, subcutânea 
 
27. Em relação aos traumas sofridos nas extremidades, assinale 
a alternativa correta. 
a) Luxação é o rompimento parcial ou total de um osso. Pode 

lesar outras estruturas vizinhas, como nervos, vasos 
sanguíneos, músculos, articulações e tendões. 

b) Contusão é a lesão das partes moles, provocada por batida, 
sem solução de continuidade da pele. O cliente queixa-se de 
dor local e observa-se edema, hematoma ou equimose. 

c) Contusão é o estiramento dos ligamentos adjacentes a uma 
articulação e a distensão refere-se ao estiramento dos 
músculos. 

d) Fratura é o deslocamento das superfícies articulares entre os 
ossos e lesão das partes moles. O cliente apresenta dor 
intensa, perda das funções, deformidade e edema 
progressivo. 

 
28. Quanto às terminologias, relacione as colunas e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 
A. Anasarca. 
 

( ) Sudorese excessiva. 

B. Colúria. 
 

( ) Edema generalizado. 

C. Diaforese. 
 

( ) Sensação de ardência/queimação no 
estômago. 

D. Pirose. 
 

( ) Presença de pigmento biliar na urina, dando 
uma coloração escura. 
 

  
a) C – A – D – B. 
b) B – A – D – C. 
c) A – C – B – D. 
d) D – C – A – B. 
 
29. Em relação à lavagem simples, assinale a alternativa correta. 
a) A lavagem simples das mãos deve ser realizada no mínimo 

duas vezes no período de trabalho com uso de álcool em gel 
a 70%. 

b) É recomendado que o tempo de duração da lavagem simples 
das mãos seja de 40 a 60 segundos. 

c) A única finalidade da lavagem das mãos é evitar a 
contaminação do profissional com microorganismos do 
paciente. 

d) O uso coletivo de toalhas de tecido é indicado pois não 
oferece risco de contaminação, devendo ser trocada 
diariamente. 

 
30. Uma criança com 12 meses de idade, em bom estado geral, 
acompanhada de sua genitora, compareceu à sala de vacina de 
uma unidade de saúde e, após a análise da carteira de 
vacinação da criança, o profissional de saúde detectou que ela 
estava em dia com o esquema vacinal, faltando somente as 
vacinas recomendadas para os 12 meses de idade. Conforme o 
calendário básico de vacina do Ministério da Saúde, a criança iria 
receber: 
a) Segundo reforço da tríplice bacteriana e segunda dose da 

tríplice viral. 
b) Primeira dose da tríplice viral e reforço da pneumocócica 10. 
c) Reforço da vacina oral poliomielite e meningocócica. 
d) Primeiro reforço da tríplice bacteriana e reforço da 

meningocócica. 
 
31. Leishmaniose Visceral é uma doença crônica que se 
manifesta, entre outros sintomas, por meio de febre de longa 
duração, perda de peso, fraqueza e anemia; quando não tratada, 
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pode levar a óbito em mais de 90% dos casos. Uma das medidas 
preventivas contra essa doença dirigidas ao vetor é 
a) Controlar periodicamente a população canina errante. 
b) Eliminar e dar destino adequado aos resíduos sólidos 

orgânicos. 
c) Usar repelentes e mosquiteiros de malha fina. 
d) Realizar exame sorológico de todos os cães suspeitos. 
 
32.  Desde 1986, epidemias vêm sendo registradas em diversos 
estados brasileiros, ocasionadas pela Dengue, que pode se 
apresentar de forma benigna ou grave. Alguns pacientes 
evoluem para formas graves da doença e passam a apresentar 
sinais de alarme, como: 
a) prurido intenso e dor retroorbitária. 
b) Prova do laço com valor negativo. 
c) Dor abdominal intensa e desconforto respiratório. 
d) Pulso lento e fino e extremidades frias com cianose. 
 
33. Um paciente de 35 anos de idade foi internado na clínica 
médica apresentando dores na região pélvica e retenção urinária. 
O plantonista solicitou a sondagem vesical. Antes de realizar este 
procedimento, a enfermeira pediu à profissional de enfermagem 
que incentivasse a diurese espontânea, a qual poderia ser 
realizada por meio de: 
a) Aplicação de calor na região gástrica. 
b) Aplicação de calor na região hipogástrica. 
c) Compressa fria na região hipogástrica. 
d) Compressa fria na região mesogástrica. 
 
34. A verificação do pulso do paciente é um procedimento 
rotineiro nas unidades de internação e permite obter, com 
eficácia, a frequência cardíaca. Quando são considerados, na 
aferição do pulso, a frequência, o ritmo, a força e a igualdade 
para se obter com precisão essa medida, deve ser aferido o 
pulso: 
a) Radial. 
b) Apical. 
c) Femoral. 
d) Poplíteo. 
 
35. Um paciente jovem, solteiro, católico, vítima de 
esfaqueamento na região abdominal, com lesão de bordas 
irregulares, deu entrada na emergência apresentando 
hipotensão, palidez, pele fria e pegajosa. A assistência de 
enfermagem deve ser imediata, a fim de evitar o choque. 
a) Neurogênico. 
b) Anafilático. 
c) Hipovolêmico. 
d) Cardiogênico. 
 
36. Segundo o Código de Ética dos profissionais de enfermagem, 
não é vedado a esse profissional: 
a) Ser informado sobre o diagnóstico provisório ou definitivo de 

todos os clientes que estejam sob sua assistência. 
b) Prestar ao cliente serviços que por sua natureza incumbem a 

outro profissional, exceto em caso de emergência. 
c) Publicar trabalho com elementos que identifiquem o cliente, 

sem sua autorização. 
d) Receber vantagens de instituições, empresa ou de cliente, 

além do que lhe é devido, como forma de garantir assistência 
de enfermagem diferenciada ou benefícios de qualquer 
natureza para si ou para outrem. 

 
37.  Compreende a remoção de detritos e impurezas da pele ou 
mucosas, como também de grande parte da flora transitória: 
a) Assepsia. 
b) Anti-sepsia. 
c) Desinfecção. 
d) Degermação. 
 
38.  O traumatismo craniano com perda de substância encefálica 
requer, da assistência imediata de enfermagem, a: 
a) Acomodação da maior parte possível do tecido perdido de 

volta ao receptáculo natural e a compressão do local de saída 
com ataduras. 

b) Nivelamento da cabeça em relação ao tórax e membros 
inferiores para evitar a hipertensão intracraniana. 

c) Administração de fluídos para impedir a diminuição da 
oxigenação tecidual no local da lesão. 

d) Oclusão simples do local de saída de substância com material 
estéril, com imobilização da cabeça, para prevenir aumento 
do dano. 

 
39. Na infecção, a febre é uma conseqüência 
a) Do aumento do catabolismo das proteínas. 
b) Da diminuição da vasodilatação periférica. 
c) Da excreção de aminoácidos por via hepática. 
d) Da secreção de cortisol pela adrenal. 
 
40. Queimaduras são lesões nos tecidos provocadas pelo calor, 
eletricidade, energia radiante (raios solares, radioatividade) e 
substâncias químicas. Em relação às queimaduras, assinale a 
alternativa que aponta as corretas. 
I. É considerada queimadura de 1º grau quando a queimadura 
superficial atinge a epiderme e ocorre edema, eritema e dor. 
II. A queimadura de 2º grau atinge a derme e provoca eritema 
intenso, edema, bolhas (vesícula) e dor intensa. 
III. A queimadura de 3º grau é a queimadura profunda, que 
atinge o tecido subcutâneo, músculos e ossos, provocando 
necrose dos tecidos e fazendo com que a pele apresente 
aspecto carbonizado ou esbranquiçado. 
IV. Na queimadura térmica, a primeira medida é controlar o fogo 
ou afastar o indivíduo da fonte de calor, e resfriar o local das 
queimaduras com água (nunca passando qualquer substância no 
local). 
V. Na queimadura química, o procedimento inicial é remover a 
substância. Para isso, o indivíduo deve despir-se e lavar-se sob 
água corrente e sabão neutro, tendo o cuidado de não espalhar o 
agente causador para áreas não-afetadas. 
a) Apenas I, II, III e V. 
b) Apenas I, II, III e IV. 
c) Apenas III, IV e V. 
d) Apenas I, II e V. 




