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Língua Portuguesa 
 
Textos para as questões de 01 a 06 
 
Texto 1 
Descoberta revela escrita mais antiga 
 
 Cientistas encontraram em Wadi El-Hol, próximo ao 
Vale dos Reis, no Egito, inscrições em calcário que podem ser o 
exemplo mais antigo de escrita, segundo o jornal “The New 
York Times”.  
 Essa descoberta poderá ajudar os pesquisadores a 
fixar o local de origem e data do primeiro alfabeto, um dos 
sinais mais importantes da civilização. 
 Os cientistas estimam que essas gravuras datem de 
1900 a.C. a 1800 a.C., ou seja, dois a três séculos antes do 
período estabelecido por outros pesquisadores com base em 
descobertas anteriores. 
 Outras evidências no local indicam que o alfabeto foi 
simplificado e democratizado por trabalhadores. Até então, o 
alfabeto era de uso exclusivo da elite egípcia. 
 Os cientistas avaliaram que esse primeiro alfabeto 
tinha menos de 30 símbolos. 
(Folha de S.Paulo, 16 nov.1999) 
 
Texto 2 
Cientistas encontram o alfabeto mais antigo do mundo 
 
Rio, 16 (Agência O GLOBO) – Um grupo de pesquisadores da 
Universidade de Yale, nos Estados Unidos, descobriu, no Egito, 
o que pode ser o registro mais antigo de um alfabeto. O escrito 
encontrado data de 1800 a.C. e é cerca de 300 anos mais 
antigo do que o registro anterior, atribuído aos sírios. 
 Os cientistas descobriram o alfabeto numa inscrição 
gravada numa pedra ao norte de Luxor. Eles fotografaram o 
alfabeto e o analisaram durante meses. 
(Claudia Sarmento, O Globo, 16 nov. 1999) 
 
Texto 3 
Descoberta 
 
Primeiro alfabeto 

 Cientistas americanos encontraram no Egito o que 
pode ser considerado o mais antigo alfabeto. As letras, 
gravadas em rochas desenterradas próximas ao rio Nilo, faziam 
parte de uma linguagem semítica (judaica). Teriam cerca de 
quatro mil anos, datando de 1 800 a.C.  a 1900 a.C. Segundo 
John Darnell, que fez o achado, o alfabeto surgiu como uma 
forma mais democrática de registrar informações do que os 
hieróglifos egípcios. Em vez de aprender as centenas de figuras 
hieroglíficas, passou-se a usar uma escrita de 30 símbolos, 
representando sons. Até hoje acreditava-se que a escrita teria 
nascido em 1600 a.C., por obra de outra tribo semita que 
habitava a península do Sinai, no Oriente Médio. 
(Norton Godoy, Istoé, 24 nov. 1999) 
 
01. Aponte a alternativa que comenta, apropriadamente, a 
adequação da expressão “o exemplo mais antigo de escrita”, no 
primeiro texto. 
a) A expressão está usada de forma precisa, pois toma “escrita” 

como um termo genérico. O que se descobriu foi um tipo 
mais antigo de escrita alfabética – a escrita hieroglífica, por 
exemplo, era mais antiga.  

b) A expressão está usada de forma imprecisa, pois toma 
“escrita” como um termo restrito. O que se descobriu foi um 

tipo mais antigo de escrita alfabética – a escrita semítica, 
por exemplo, era mais antiga.  

c) A expressão está usada de forma imprecisa, pois toma 
“escrita” como um termo genérico. O que se descobriu foi 
um tipo mais antigo de escrita alfabética – a escrita 
hieroglífica, por exemplo, era mais antiga.  

d) A expressão está usada de forma precisa, pois toma “escrita” 
como um termo genérico. O que se descobriu foi um tipo 
mais antigo de escrita alfabética – a escrita hieroglífica, por 
exemplo, era mais recente.  

 
02. Uma das opções comenta a qualidade da frase “eles 
fotografaram o alfabeto e o analisaram durante meses.” (texto 
2), na transmissão de informações precisas e importantes ao 
leitor. 
a) Deve-se perceber que “durante meses” é uma expressão 

precisa, capaz de sugerir com exatidão que os cientistas 
trabalharam durante um tempo razoavelmente longo. 
Jornalisticamente, seria não recomendável dizer exatamente 
quantos foram os meses. 

b) Deve-se perceber que “durante meses” é uma expressão 
precisa, capaz de sugerir o tempo regular que os cientistas 
trabalharam no projeto. Jornalisticamente, seria 
recomendável manter esse tipo de redação. 

c) Deve-se perceber que “durante meses” é uma expressão 
imprecisa, capaz quando muito de sugerir que os cientistas 
trabalharam durante um tempo razoavelmente longo. 
Jornalisticamente, seria recomendável dizer exatamente 
quantos foram os meses. 

d) Deve-se perceber que “durante meses” é uma expressão 
imprecisa, capaz de sugerir que os cientistas trabalharam 
durante um tempo insuficiente. Jornalisticamente, seria 
recomendável dizer aproximadamente quantos foram os 
meses. 

 
03. Escolha a alternativa que explica se o terceiro texto deixa 
claro o que significa semítica? 
a) O terceiro texto informa que “semítica” é sinônimo de 

“egípcia”. O que não é preciso: “semítico”, segundo o texto, 
é relativo aos “semitas”, “família etnográfica e linguística, 
originária da América Central, e que compreende os 
hebreus, os assírios, os aramaicos, os fenícios, os árabes”.  

b) O terceiro texto informa que “semítica” é sinônimo de 
“judaica”. O que não é preciso: “semítico”, segundo o 
dicionário Aurélio, é relativo aos “semitas”, “família 
etnográfica e linguística, originária da Ásia ocidental, e que 
compreende os hebreus, os assírios, os aramaicos, os 
fenícios, os árabes”.  

c) O terceiro texto informa que “semítica” não é sinônimo de 
“judaica”. O que é preciso: “semítico”, segundo o dicionário 
Aurélio, é relativo aos “semitas”, “família etnográfica e 
linguística, originária da Ásia ocidental, e que compreende 
os hebreus, os assírios, os aramaicos, os fenícios, os 
árabes”.  

d) O terceiro texto informa que “semítica” não é sinônimo de 
“judaica”. O que não é preciso: “semítico”, segundo 
informações do texto, é relativo aos “semitas”, “família 
etnográfica e linguística, originária do Egito, e que 
compreende os hebreus, os assírios, os americanos, os 
fenícios, os árabes”.  
 

04. Marque a opção que comenta, adequadamente, como os 
textos tratam as duas palavras: escrita e alfabeto. 
a) No primeiro e no terceiro textos, “escrita” e “alfabeto” são 

tratados como sinônimos. O segundo texto é mais preciso, 
utilizando a palavra “alfabeto”. 
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b) No primeiro e no segundo textos, “escrita” e “alfabeto” são 
tratados como sinônimos. O terceiro texto é mais preciso, 
utilizando a palavra “alfabeto”. 

c) No primeiro e no terceiro textos, “escrita” e “alfabeto” são 
tratados como antônimos. O segundo texto é mais preciso, 
utilizando a palavra “escrita”. 

d) No segundo e no terceiro textos, “escrita” e “alfabeto” são 
tratados como sinônimos. O primeiro texto é mais preciso, 
utilizando a palavra “alfabeto”. 

 
05. Considerando que os textos insistem na ideia de que o 
alfabeto é uma forma mais democrática de escrita, aponte a 
alternativa que, apropriadamente, explica por quê, baseando-se 
em elementos dos próprios textos. 
a) Deve-se perceber que o “excesso” de símbolos que o 

alfabeto apresenta em relação às escritas ideogramáticas 
faz dele um instrumento difícil de ser transmitido a um 
número maior de pessoas.  

b) Deve-se perceber que a “economia” de símbolos que o 
alfabeto apresenta em relação às escritas ideogramáticas 
faz dela um instrumento mais complexo de ser transmitido a 
um número maior de pessoas.  

c) Deve-se perceber que o “excesso” de símbolos que o 
alfabeto apresenta em relação às escritas digitalizadas faz 
dela um instrumento mais fácil de ser transmitido a um 
número maior de pessoas.  

d) Deve-se perceber que a “economia” de símbolos que o 
alfabeto apresenta em relação às escritas ideogramáticas 
faz dela um instrumento mais fácil de ser transmitido a um 
número maior de pessoas.  

 
06. Levando em consideração o Texto 1, aponte a opção que 
contém apenas substantivos dele extraídos. 
a) Próximo, inscrições, antigo, local. 
b) Séculos, período, antes, estabelecido. 
c) Cientistas, evidências, alfabeto, gravuras.  
d) Data, simplificado, trabalhadores, local. 

 
07. Assinale a opção que contém uma oração subordinada 
substantiva apositiva:  
a)  As jabuticabas que vemos parecem grandes olhos negros. 
b) Sempre desejava a mesma coisa: que sua presença fosse 

notada. 
c) Ninguém reparou em Wanda: todos andavam como 

pasmados.  
d)  Na rua perguntou-lhe em tom jocoso: Onde poderemos falar à 

vontade?  
 
08. Indique a opção que contém somente palavras 
PAROXÍTONAS.  
a) Relógio, carteira, síntese, porém.  
b) Uniforme, estante, cama, infante.  
c) Torta, moleque, crisântemo, ócio.  
d) Automóvel, cintura, além, feijão.  
 
09. Considerando a concordância verbal, aponte a alternativa 
incorreta: 
a) Devem existir por lá, como por aqui, pessoas caridosas. 
b) Eu havia perdido a crença. 
c) Imaginei que houvessem pessoas caridosas por aqui. 
d) Deve haver erros na contagem de pontos. 
 
10. Uma das alternativas completa, corretamente, as lacunas. 
Aponte-a. 
Suponho que ________ meios para que se _______ os projetos 
de forma mais econômica. 

a) Deve haver – realizem.  
b) Deve haver – realize. 
c) Deve haverem – realize. 
d) Devem haver – realizem.  
 
11. Indique a opção que contém somente palavras OXÍTONAS.  
a) Mantém, vintém, após, avô.  
b) Colega, desdém, magro, falso.  
c) Janela, folha, nata, bolha.  
d) Vaqueiro, relógio, valsa, dente.  
 
12. Considerando a regência verbal, a alternativa incorreta é: 
a) Almejamos pela paz mundial. 
b) Ela anseia por dias melhores. 
c) Cogitávamos por um novo plano.  
d) Respondemos às questões propostas.  
 
13. Marque a opção que contém somente palavras 
PROPAROXÍTONAS.  
a) Cinturão, coelho, vitória, moleque.  
b) Comestível, centelha, cósmico, tragédia.  
c) Trágico, fantasmagórico, úmido, mecânico. 
d) Folhagem, trovão, hemisfério, território.  
 
14. Considerando a norma culta, escolha a opção correta. 
a) É aconselhável que os bebês viajem sempre no banco 

traseiro.  
b) É aconselhável, que os bebês viagem sempre no banco 

traseiro.  
c) É aconselhável que os bebês, viagem sempre no banco 

trazeiro.  
d) É aconselhável que, os bebês viajem sempre, no banco 

trazeiro.  
 

15. Uma das opções classifica corretamente a oração 
destacada. Indique-a.  
Lembro-me de que ele só usava meias pretas.  
a) Subordinada substantiva predicativa. 
b) Subordinada substantiva subjetiva.  
c) Subordinada substantiva objetiva indireta. 
d) Subordinada substantiva objetiva direta. 
 
16. Em “Ela atribui-se uma responsabilidade que não tem”, o 
pronome se é classificado como: 
a) Partícula expletiva. 
b) Pronome apassivador. 
c) Índice de indeterminação do sujeito. 
d) Objeto indireto.  
 
Conhecimentos Específicos  
 
17. A compressa quente visa promover basicamente a: 
a) Vasoconstrição. 
b) Vasodilatação. 
c) Pneumoconstrição. 
d) Todas estão corretas. 
 
18. A respiração é a troca de gases dos pulmões com o meio 
exterior, que tem como objetivo a absorção do oxigênio e 
eliminação do gás carbônico. Assinale alternativa que 
corresponde a frequência respiratória de um adulto normal: 
a) 30 a 40 movimentos respiratórios/ minuto. 
b) 14 a 20 movimentos respiratórios / minuto. 
c) 07 a 15 movimentos respiratórios/ minuto. 
d) 60 a 75 movimentos respiratórios/ minuto. 
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19. Os valores normais da pressão arterial estabelecidos pelo 
Conselho Brasileiro da Sociedade Brasileira de Cardiologia par 
indivíduos acima de 18 anos é e: 
a) Pressão arterial de 140/90 mmHg. 
b) Pressão arterial de 150/100 mmHg. 
c) Pressão arterial de 160/90 mmHg. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
20. Na coleta de sangue para exames o garrote é utilizado 
durante a coleta de sangue para facilitar a localização das 
veias, tornando-as proeminentes. O garrote deve ser colocado 
no braço do paciente próximo ao local da punção assinale a 
alternativa correta: 
a) 6 a 7 dedos ou 15 cm acima do local de punção. 
b) 1 a 3 dedos ou 09 cm acima do local de punção. 
c) 4 a 5 dedos ou 10 cm acima do local de punção. 
d) 3 a 6 dedos ou 11 cm acima do local de punção. 
 
21. A transmissão se dá por contato direto com o doente 
(gotículas da tosse, espirro) o indivíduo se torna imune após 
adquirir a doença ou após a vacinação DTP + Hib. O texto 
acima refere-se a qual doença de notificação compulsória? 
a) Dengue.  
b) Botulismo. 
c) Esquistossomose. 
d) Coqueluche. 
 
22. Deixar de administrar um medicamento no horário previsto 
caracteriza-se como: 
a) Neglicência. 
b) Culpa. 
c) Imperícia. 
d) Imprudência. 
 
23. O método de esterilização utilizados em serviços de saúde 
podem ser físicos (calor seco e úmido), químicos ou físico-
químicos. O calor úmido na forma de vapor saturado sob 
pressão é o mais antigo, seguro, eficiente, rápido e econômico.  
A pressão para esterilização situa-se entre: 
a) 140ºC a 160ºC 
b) 119ºC a 145ºC 
c) 121ºC a 132ºC 
d) 90ºC a 120ºC 
 
24. Na Central de Material e Esterilização de uma instituição de 
saúde. Assinale a alternativa correta: 
a) A área do expurgo é o local onde se separa o material de 

acordo com o empacotamento 
b) A área de guarda é o local de liberação do material 

contaminado 
c) A área de esterilização é o local onde são instaladas as 

autoclaves 
d) A área do preparo é o local de recepção do material 

contaminado 
 
25. A alteração caracterizada por uma elevação 
progressivamente crescente, inesperada e descontrolada dos 
coeficientes de incidência de uma doença ou de um agravo, em 
populações humanas, em determinado lugar e período, 
denomina-se: 
a) Enzootia. 
b) Endemia. 
c) Pandemia. 
d) Epidemia. 
 

26. Ao manusear a prescrição médica na instituição de saúde, a 
enfermagem geralmente utiliza sinais gráficos que identifiquem 
a sua atuação. Segundo essa afirmação, assinale a alternativa 
correta: 
a) Sinalizamos com um traço sobre o horário (/), quando um 

certo medicamento já foi administrado naquela hora; com 
um círculo em volta do horário quando, por qualquer motivo, 
não for possível fazer a medicação. 

b) Os sinais são registrados com caneta azul, 
independentemente do turno de trabalho. 

c)  Quando por algum motivo a medicação não for administrada, 
o profissional deverá fazer um (x) sobre o nome do 
medicamento. 

d)  Todas estão corretas. 
 
27. Avalie o quadro e indique a alternativa que mais se aplica a 
situação: Qual paciente hipotenso deve ter punção venosa por 2 
(dois) acessos de grosso calibre para infusão de reposição 
volêmica em caráter de urgência? 
a) Paciente com 30 anos, apresentando palidez cutânea, pulso 

cheio 60bpm, sofreu perda de consciência com recuperação 
espontânea 

b) Paciente com 35 anos, vítima de queda de motocicleta, 
apresentando ansiedade, pele fria com sudorese, 
taquicardia, pulso filiforme e vômito 

c) Paciente com 15 anos, que após ter aplicado inseticida no 
domicílio começou a apresentar prurido generalizado, rush 
cutâneo, angioedema e respiração ruidosa 

d) Nenhuma das alternativas  
 
28. Ao realizar o exame físico numa mulher de 28 anos, vítima 
de atropelamento por motocicleta, você constatou a presença 
de anisocoria. Este sinal clínico é caracterizado por: 
a) Nistagmo. 
b) Globo ocular desigual. 
c) Diâmetro pupilar desigual. 
d) Aumento do campo visual. 
 
29. O choque hipovolêmico é um estado resultante do 
desiquilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigênio causado 
por hemorragia. Dentre os sinais iniciais choque estão: 
a) Diminuição da freqüência cardíaca e aumento da diurese 
b) Cianose, hipertermia e freqüência cardíaca diminuída 
c) Parada respiratória e hipertensão 
d) Palidez cutânea e taquicardia 
 
30. Sabe-se que o paciente está desidratado quando apresenta 
os seguintes sintomas: 
a) Sede, taquicardia, ressecamento das mucosas e oligúria 
b) Febre, poliúria e ressecamento da mucosa 
c) Hematúria, edema generalizado, sudorese e taquicardia 
d) Sede, febre, elasticidade diminuída e bradicardia 
 
31.  A fratura é caracterizada pela ruptura total ou parcial do 
osso, podendo ser fechada ou exposta. A fratura fechada é 
aquela: 
a) Em que há o rompimento da pele e, nesse caso, ocorre 

simultaneamente um quadro de hemorragia. 
b) Em que não há o rompimento da pele, ficando o osso no 

interior do corpo. 
c)  Em que há a perda dos reflexos. 
d) Em que a alteração do ritmo respiratório altera os sinais e 

sintomas. 
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32. Em casos de efetuar um procedimento de primeiro socorro 
em vítima de acidente por cobras peçonhentas não deve ser 
efetuado: 
a) Hidratação. 
b) Elevação do membro afetado. 
c) Torniquete. 
d) Aplicação de soro antiofídico. 
 
33. A picada de animais peçonhentos tem ações no homem que 
podem ser definidas das seguintes maneiras: 
a) Ação coagulante, ocorre a destruição dos neurônios. 
b) Ação hemolítica, a peçonha provoca ptose palpebral. 
c) Ação neurotóxica, age destruindo as hemácias. 
d) Ação proteolítica, provoca necrose tecidual. 
 
34.  Paciente vítima de queimadura. Após o exame identifica 
que destruiu maior da epiderme e derme, com dor mais intensa 
e normalmente aparecem bolhas no local ou desprendimento 
total ou parcial da pele afetada. A recuperação dos tecidos é 
mais lento e podem deixar cicatrizes e manchas claras ou 
escuras. O texto refere qual o tipo de queimadura? 
a) 2 º Grau. 
b) 1º Grau. 
c) 3º Grau. 
d) 1º e 3º Grau. 
 
35. Ao avaliar o nível de consciência de um paciente com 
diagnóstico de Acidente Vascular Hemorrágico, o Técnico de 
Enfermagem considera respectivamente: 
a) Pressão arterial, resposta motora e perfusão periférica. 
b) Resposta motora, resposta verbal e abertura ocular. 
c) Coloração da pele, resposta verbal e resposta motora. 
d) Abertura ocular, coloração da pele e edema de membros 

inferiores. 
 
36. As características mostradas são as mais comuns para 
cada faixa etária de 0 a 3 meses, identifique a alternativa 
correta: 
a) Apresenta equilíbrio quando colocado sentado. 
b) Reage perante barulhos muito alto e pode se assustar com 

barulho inesperado, passa boa parte do tempo dormindo. 
c) Engatinha e senta sem apoio. 
d) Pega pequenos objetos com o indicador e o polegar. 
 
37. É uma doença causada por vírus, acometendo 
predominantemente crianças de 2 a 5 anos. Atualmente é 
bastante rara no nosso meio. Tem um período de incubação de 
10 a 12 dias e apresenta três fases clínicas: a) Período de 
Incubação sem sintomas ou sintomas muito leves. B) fase 
catarral, com vermelhidão na boca, conjuntivite, coriza, tosse e 
febre moderada - essa é a fase mais contagiante; c) fase 
exantema (manchas pelo corpo) que é o estágio final da 
doença, onde aparecem manchas vermelhas pelo corpo 
(pescoço, face, corpo, braços e pernas) com 9 - 10 dias após a 
exposição até 5 dias após o desaparecimento das manchas. 
Existe vacina que é administrada aos 9 meses, com reforço aos 
15 meses. O tratamento é apenas com sintomáticos (para dor e 
febre) e repouso no leito. O texto refere-se a qual doença? 
a) Varicela ou catapora. 
b) Coqueluche. 
c) Sarampo. 
d) Rubéola. 
 
 

38. Paciente A.M 45 anos, deu entrada para sala de cirurgia 
para remoção da parte do fígado. Assinale a terminologia 
correta: 
a) Salpingectomia. 
b) Esplenectomia. 
c) Esofagectomia. 
d) Hepatectomia. 
 
39. A abertura do crânio, cirurgicamente, denomina-se: 
a) Craniotomia. 
b) Cranioplastia. 
c) Craniorrafia. 
d) Craniectomia. 
 
40. Simpatectomia é uma cirurgia referente a: 
a) Veias.  
b) Neurogânglios. 
c) Vasos linfáticos. 
d) Artérias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




