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Prova C  
 
Cargo: Técnico em Enfermagem 
 
Língua Portuguesa  
 
 
Leia o quadrinho abaixo para responder às questões 01 e 02: 

 
http://tirinhasdogarfield.blogspot.com.br  

 
01. No primeiro quadrinho, na frase “Se você estiver com frio, pode 
usar um de meus agasalhos”, a palavra “se” assume qual 
significado e como se classifica? 
a) Causa – preposição 
b) Consequência – artigo 
c) Condição – conjunção 
d) Comparação – interjeição 

 
02. Nas alternativas abaixo indique a que traz o mesmo sentido da 
conjunção mas, como no exemplo do 3° quadrinho: “mas, não pra 
fazer uma fogueira”. 
a) Ele se esforçou para dirigir a empresa, porém não conseguiu. 
b) Venha imediatamente, pois sua presença é indispensável. 
c) Ou você estuda piano, ou você estuda violino. 
d) Nossos animais de estimação também comem arroz e feijão. 

 
03. Assinale a alternativa correta quanto às formas verbais 
pedidas: 

 
Haver (presente subjuntivo, 1ª pessoa do singular) 
Ler (presente indicativo, 3ª pessoa do plural) 
Cear (presente subjuntivo, 2ª pessoa do plural) 

 
a) Haje – lem – ceieis. 
b) Haja – leêm – ceais. 
c) Haja – leem – ceies. 
d) Haje – leiam – ceies. 

 
04. Nas frases a seguir assinale a alternativa correta quanto à 
significação das palavras: 
a) Pelo último senso somos mais de 100 milhões na cidade. 
b) Heloísa sempre agia com muita descrição. 
c) O empregado guardou os alimentos na dispensa. 
d) O juiz do pequeno vilarejo absolveu o réu. 

  
05. Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância 
a) Continuam faltando recursos para a educação no Brasil. 
b) Existem caixas de papelão no mercado que poderão resolver o 

seu problema. 
c) Deve haver outras soluções para os nossos desentendimentos. 
d) Sabe quanto tempo não a vejo? Fazem mais de dois anos. 

 
Texto para responder as questões de 06 a 09: 

Enquanto a vida do real transcorre de forma regular, 
repetitiva, cotidiana, a mente do homem, ao contrário, trabalha 
ansiosa por inovações, melhorias, mudanças de vida. [...] O 
homem comum [...] tem esperanças, vontades, desejos, que não 

existem só para ele, mas para todos os demais. É o imaginário. Ele 
é social, coletivo, e a forma como se organiza é por meio de 
símbolos. 

A folhinha na parede, os retratos pendurados, as cenas 
religiosas ou as gravuras de santos que as pessoas têm em casa 
mostram imagens. [...] A folhinha, que mostra a cada mês uma 
nova paisagem, traz sempre uma imagem de campo, de 
montanhas, de riachos límpidos: é o imaginário das pessoas, que 
precisa ser diariamente renovado, realimentado.  

O elemento vivo das pessoas, seu “motor”, aquilo que as 
faz ter vontade de viver, não está no real, no cotidiano nem no 
mundo do trabalho e sim no imaginário. E a televisão é a forma 
eletrônica mais desenvolvida de dinamizar esse imaginário. Ela é 
também a maior produtora de imagens. 

(Ciro Marcondes Filho. Televisão – A vida pelo vídeo) 
06. Segundo o autor do texto: 
a) A nossa mente transcorre de maneira desacelerada enquanto 

nossa vida real segue desenfreadamente. 
b) A nossa vida real é impulsionada pela nossa imaginação, por 

isso a televisão ajuda-nos nesse processo de inspiração. 
c) A nossa vida real é de fato bastante chata e por isso nos 

apegamos às folhinhas na parede para nos distrairmos. 
d) O homem comum tem folhinhas penduradas pelas paredes de 

sua casa para dinamizar a correria diária. 
 
07. A palavra “imaginário”, que aparece no primeiro parágrafo, foi 
acentuada pelo mesmo motivo que: 
a) Imprudência  
b) Metalúrgicos 
c) Armazéns 
d) Imensurável 

 
08. O vocábulo “motor” em: “O elemento vivo das pessoas, seu 
“motor” – no 3° parágrafo, foi empregado no sentido conotativo. 
Assinale a alternativa em que também aparece um vocábulo 
empregado no sentido conotativo. 
a) Chove torrencialmente na cidade de São Paulo. 
b) O tempo aprisiona os homens no mundo capitalista. 
c) O motor do caminhão quebrou antes da chegarmos à cidade. 
d) A gatinha precisou de atendimento veterinário para poder dar à 

luz aos filhotes. 
 
09. Em: “A folhinha, que mostra a cada mês uma nova paisagem, 
traz sempre uma imagem de campo, de montanhas, de riachos 
límpidos”... A oração em destaque é classificada como: 
a) Oração subordinada substantiva subjetiva. 
b) Oração subordinada adjetiva restritiva. 
c) Oração subordinada adjetiva explicativa. 
d) Oração subordinada substantiva completiva nominal. 

 
10. Observe as seguintes frases: 
I– Resolvi me aproximar do portão _____ ficava mais ao fundo do 
terreno. 
II– A cidade ______ nasci cresceu muito nos últimos anos. 
III– O júri dará o prêmio _______ merecer. 
IV– O livro _______ me referi é outro. 
A alternativa que preenche corretamente os espaços é: 
a) Que – aonde – a qual – cujo 
b) Que – onde – a quem – ao qual  
c) Onde – que – ao qual – que  
d) Aonde – a qual – que – a que  

 
11. Indique a alternativa correta quanto à crase:  
a) Chegaram à tarde e saíram a noite. 
b) Caminhava as pressas pela rua. 
c) “Mãos à obra!”, disse o prefeito as candidatas. 
d) Ando à procura de uma solução para o caso. 
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12. Em relação à pontuação e aos acentos, analise a alternativa 
correta. 
a) “As janelas das casas, por exemplo, só têm a armação. Os 

vidros foram dispensados em 1958, quando chegou o primeiro 
jato. Sempre que levantava voo o jato quebrava todas as 
vidraças do bairro. Os espelhos, para não estilhaçarem, já são 
comprados aos cacos”. 

b) “As janelas das casas, por exemplo só tem a armação. Os 
vidros foram dispensados em 1958, quando chegou o primeiro 
jato. Sempre que levantava voo o jato quebrava todas as 
vidraças do bairro. Os espelhos para não estilhaçarem  já são 
comprados aos cacos”. 

c) “As janelas das casas por exemplo, só têm a armação. Os 
vidros foram dispensados em 1958, quando chegou o primeiro 
jato. Sempre que levantava vôo o jato quebrava todas as 
vidraças do bairro. Os espelhos, para não estilhaçarem  já são 
comprados aos cacos”. 

d) “As janelas das casas, por exemplo, só tem a armação. Os 
vidros foram dispensados em 1958, quando chegou o primeiro 
jato. Sempre que levantava voo o jato quebrava todas as 
vidraças do bairro. Os espelhos para não estilhaçarem, já são 
comprados aos cacos”. 

 
13. Em: "Escrever é alguma coisa extremamente forte, no entanto 
que pode me trair e me abandonar." As palavras grifadas podem 
ser classificadas respectivamente como: 
a) Verbo no particípio – conjunção aditiva 
b) Verbo no gerúndio – conjunção alternativa 
c) Verbo no infinitivo – conjunção aditiva 
d) Verbo no infinitivo – conjunção adversativa 

 
14. Em: "Imaginou-o, assim caído..." a palavra destacada, 
morfologica e sintaticamente é: 
a) Artigo e adjunto adnominal 
b) Artigo e objeto indireto 
c) Pronome oblíquo e objeto direto 
d) Pronome oblíquo e objeto indireto 

 
15. Identifique a alternativa em que a palavra “se” é índice de 
indeterminação do sujeito. 
a) Trabalha-se com bastante empenho naquela empresa.  
b) Resolver-se-ão as propostas de matemática. 
c) Não se reprovarão estas alunas. 
d) Plastificam-se documentos naquela loja. 

 
16. Identifique as alternativas em que a oração não possui sujeito. 
a) Havia me equivocado na resolução do exercício. 
b) Há muitos problemas a resolver neste país. 
c) Haviam ocorido sérios acidentes naquela estrada durante o 

feriado. 
d) Hei de vencer na vida um dia. 
 
Conhecimentos Específicos  
 
17. Ao receber um paciente diabético, que se auto-aplicou injeção 
de insulina, com queixas de mal estar,  ao avalia-lo, é necessário 
identificar se ele identificar se ele apresenta sinais e sintomas de 
hipoglicemia tais como: 
a) Taquicardia; palidez; sudorese; tremores; tonteira. 
b) Desorientação, convulsões focais, diminuição da ingesta 
alimentar e hídrica. 
c) Hálito cetônico; respiração superficial e rápida; mucosas secas  
d) Visão turva  e escotomas    cintilantes;   bradicardia; 
hipovolemia. 
 
 
 

18. A parada cardiorrespiratória requer intervenção imediata. Para 
atendimento de emergência na parada cardiorrespiratória, a 
enfermagem deve manter no carrinho  de parada sempre com  as 
medicações utilizadas na reanimação cardiopulmonar cerebral, 
que são: 
a) Adrenalina; bicarbonato de sódio; atropina; xilocaína e gluconato 
de cálcio. 
b) Corticóides; aminofilina; heparina; broncodilatadores e nitratos. 
c) Atropina; dolantina; ringer lactato, verapamil e manitol. 
d) Insulina nph; clorpropamida; metformina e soro fisiológico. 
 
19.  As infecções oportunistas se manifestam em pacientes com 
depressão do sistema imunológico como os que desenvolvem as 
SIDA/AIDS.  Identifique a infecção oportunista típica dos 
portadores de AIDS: 
a) Endocardite. 
b) Sarcoma de Kaposi. 
c) Hepatite B. 
d) Leptospirose. 
 
20. A hepatopatia que pode evoluir para um câncer de fígado, é 
imunoprevinível e transmitida por via sexual é a: 
a) Hepatite A. 
b) Hepatite B. 
c) Cirrose hepática. 
d) Hepatite induzida por substâncias tóxicas. 
 
21. Para diminuir a incidência de úlceras de pressão, são 
necessários os seguintes cuidados preventivos de enfermagem: 
a) Mudanças de  posição  regulares  do paciente   e  uso de 
dispositivos para alívio da pressão quando necessário. 
b) Troca diária do colchão e dos dispositivos para alívio da 
pressão. 
c) Uso de colchão de água e retirada mínima do paciente do leito. 
d) Alternar a posição da cabeceira da cama e as posições de 
“Fawler” e “Trendelenburg. 
 
22.   Os estágios evolutivos das úlceras de pressão são: 
a) Lesão de aspecto bolhoso; lesão com sangramento; lesão com 
perda de sensibilidade. 
b) Hematoma; edema; úlcera; comprometimento do tecido 
subcutâneo. 
c) Hiperemia; úlcera com aspecto de bolha ou abrasão; ferida 
envolvendo epiderme ,   derme   e   camada   subcutânea; 
comprometimento de músculos tendões ou ossos. 
d) Edema; lesão com aspecto bolhoso; ferida com tecido de 
granulação. 
 
23. A tuberculose é um problema de saúde prioritário no Brasil, 
que juntamente com outros 21 países em desenvolvimento, 
albergam 80% dos casos mundiais da doença. São consideradas 
 implantações  de ações de controle da tuberculose, exceto: 
a) Estruturação da rede de serviços de saúde para identificação de 
sintomáticos respiratórios. 
b) Organização da rede laboratorial para diagnóstico e controle 
dos casos. 
c) Exposição dos sadios, para que os mesmos se tornem 
resistentes a doença. 
d) Garantia de acesso ao tratamento supervisionado e/ou auto-
administrado dos casos. 
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24. Assinale a alternativa correta,  relacionada aos cuidados 
necessários à manutenção de cateter vesical: 
a) Para prevenir a formação de fístulas no paciente do sexo 
masculino, o cateter vesical deve ficar solto entre as pernas.  
b) Situações como presença de sedimentos em grande quantidade 
na urina coletada, obstrução do cateter ou do tubo coletor indicam 
a necessidade de troca do cateter vesical e do sistema de 
drenagem. 
c) O coletor de urina deve ser mantido abaixo do nível da bexiga 
apenas durante o transporte dos pacientes. 
d) Sempre que for transportar o paciente, o coletor deve 
permanecer aberto, para evitar bexigomas. 
 
25. Embora ocorrendo em condições controladas, as feridas 
cirúrgicas podem apresentar complicações. Quanto aos fatores 
que devem ser avaliados pela enfermagem, por interferirem na 
cicatrização da ferida cirúrgica, assinale a afirmativa correta. 
a) A quantidade de proteínas consumida pelo paciente nos 
períodos pré e pós-operatório interfere no processo de 
cicatrização. 
b) A tricotomia deve ser realizada na noite anterior à cirurgia, pois 
diminui o risco de infecção do sítio cirúrgico. 
c) A cicatrização da ferida cirúrgica independe da idade avançada 
e do estado imunológico do paciente. 
d) A ingestão de colágenos e fibras, retarda a cicatrização da 
ferida. 
 
26. São atribuições das unidades básicas de saúde para o controle 
da tuberculose, exceto: 
a) Encaminhar os casos confirmados para tratamento e 
acompanhamento em hospitais especializados. 
b) Identificar entre as crianças que procuram o serviço de saúde, 
aquelas portadoras de pneumopatias e outras manifestações 
clínicas sugestivas de tuberculose, e encaminhá-las a uma 
unidade de referência para investigação e confirmação do 
diagnóstico. 
c) Coletar material para a pesquisa direta de bacilos álcool ácido 
resistentes (BAAR) no escarro. Caso a unidade básica de saúde 
não possua laboratório, identificar um laboratório dereferência e 
estabelecer um fluxo de envio do material. 
d) Dispor de estoque de medicamentos específicos para os 
doentes inscritos no programa de tuberculose. 
  
27. Uma paciente submetida a remoção  das trompas, recebe a 
denominação cirúrgica: 
a) Colecistectomia. 
b) Ooforectomia. 
c) Salpingectomia. 
d) Safnectomia. 
 
28. Em relação aos cuidados profiláticos com os olhos do  recém-
nascido, deve-se preparar uma solução de: 
a) Nitrato de prata. 
b) Brometo de flúor. 
c) Cloreto de potássio. 
d) Solução fisiológica. 
 
29. O procedimento utilizado para a destruição de todas as  formas 
de vida microbianas denomina-se  
a) Desinfecção. 
b) Esterilização. 
c) Higienização. 
d) Degermação. 
 
 
 

30. Um dos motivos que preocupam os profissionais  em relação à 
epidemia de dengue é o fato do  Aedes aegypti ser, também, o 
vetor  transmissor da: 
a) Leishmaniose de Donavan. 
b) Leishmaniose visceral. 
c) Doença de Chagas. 
d) Febre amarela. 
 
31. A apresentação da úlcera de pressão em com 
comprometimento da derme, é classificada com grau de:  
a) Estágio I. 
b) Estágio II. 
c) Estágio III. 
d) Estágio IV. 
 
32.   Ao paciente diabético,  insulino-dependente ,  é necessário 
que seja orientado  sobre aconservação da insulina, quanto à  
a) Quando necessário ser transportada, usar caixa fechada. 
b) O frasco deve ser armazenado em geladeira, na porta ou na 
parte inferior. 
c) O frasco que está em uso poderá ser mantido em temperatura 
ambiente (30º C a 35º C), por até 01 mês. 
d) A mudança de cor ou a presença de grânulos é esperado 
depois do frasco aberto, e pode continuar usando sem problemas. 
 
33.  A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) é 
designada pela direção do hospital  e reúne-se regularmente, 
visando, entre outras, todas as seguintes ações, exceto: 
a) Padronização do uso adequado de antimicrobianos, germicidas 
e de materiais médico-hospitalares. 
b) Controle de estoque de medicamentos. 
c) A avaliação do desenvolvimento das ações de prevenção e de 
controle de Infecção Hospitalar. 
d) Elaborar planos de ação e estabelecer estratégias de atuação 
para controle das infecções hospitalares. 
 
34. Qual a posição mais adequada para ser colocado o paciente 
antes da administração de alimentação através de uma sonda 
nasogástrica? 
a) Posição de Fowler. 
b) Decúbito lateral esquerdo. 
c) Posição de Sims. 
d) Posição Trendelenburg. 
 
35.  A cultura do bacilo de Koch, é indicada para; exceto: 
a) O diagnóstico das formas extra pulmonares - como 
meningoencefálica, renal, pleural, óssea ou ganglionar. 
b) Os casos de suspeita de resistência bacteriana às drogas 
quando deve ser realizado o teste desensibilidade. 
c) Os casos confirmados de  tuberculose pulmonar  para uma 
confirmação mais efetiva. 
d) Os casos de suspeita de infecção por micobacterias não-
tuberculosas, notadamente nos doentes HIV positivos ou com aids 
quando deverá ser realizada a tipificação do bacilo. 
 
36. O procedimento de coleta de amostras deverá ser realizado 
por um profissional qualificado  e  treinado. É incorreto afirmar com 
relação a coleta de amostras: 
a) Identificar todos os tubos com etiqueta contendo os dados do  
paciente, sempre após a coleta. 
b) Na realização de coleta de sangue, localizar sempre antes o  
melhor acesso venoso. 
c) Coletar sangue em quantidade  suficiente  para  análises,  
utilizando corretamente os tubos de coleta com os diferentes  
anticoagulantes. 
d) Promover a limpeza do local a ser puncionado com álcool a  
70% antes da realização da punção. 



4 
 

37. Para administrar 500 ml de soro glicosado 5% em 6 horas, o 
cálculo de gotas e microgotas por minuto deverão ser de: 
a) 85,55 gotas/minuto e 36,77 microgotas/minuto 
b) 45,44 gotas/minuto e 36,77 microgotas/minuto 
c) 35,88 microgotas/minuto 
d) 27,77 gotas/minuto e 83,33 microgotas/minuto 
 
38. De acordo com a terminologia científica, ausência da 
respiração, é denominada: 
a) Taquipnéia. 
b) Bradipnéia. 
c) Dispnéia. 
d) Apnéia. 
 
39.  Conforme o Código de Ética dos profissionais de enfermagem  
reformulado em 2007 pela Resolução COFEN - 311, que passou  a  
vigorar  em  12  de  maio  de  2007,  analise  as  afirmativas  
relacionadas  às  responsabilidades  e  deveres  da  equipe  de  
enfermagem e assinale  a alternativa incorreta: 
a) Respeitar  o  pudor,  a  privacidade  e  a  intimidade  do  ser  
humano, em todo seu ciclo vital, exceto nas situações de morte e  
pós-morte. 
b) Prestar assistência de enfermagem sem discriminação de  
qualquer natureza. 
c) Garantir a continuidade da assistência de enfermagem em  
condições  que  ofereçam  segurança,  mesmo  em  caso  de  
suspensão das atividades profissionais decorrentes de 
movimentos reivindicatórios da categoria. 
d) Prestar adequadas informações  à  pessoa,  família  e  
coletividade  a  respeito  dos  direitos,  riscos,  benefícios  e  
intercorrências acerca da assistência de enfermagem. 
 
40. Conforme normas de prevenção e controle da infecção 
hospitalar, com relação as  técnicas para a limpeza concorrente, 
assinale a alternativa correta: 
a) Do mais limpo para o mais sujo. 
b) Movimentos circulares. 
c) Do mais sujo para o mais limpo. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




