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Prova B 
 
Cargo: Técnico em Enfermagem 
 
Língua Portuguesa 

 
Leia o texto e responda as questões de 01 a 08. 

Os canadenses descobriram que até nas universidades 
prolifera um tipo de leitor: o que lê bem e não entende. Estudo 
com 400 alunos da Universidade de Alberta mostrou um déficit 
de compreensão não  detectado em 5% de toda a população. 
São pessoas que, quando investem numa leitura, esquecem o 
significado específico de uma passagem. Fazem uma 
generalização que se fixa na memória de curto prazo 
(capacidade de armazenar informação para processamento 
imediato) e, ao concluir a leitura, esquecem o que estava no 1° 
parágrafo, por exemplo. Manter e executar muitas instruções em 
série é um sacrifício para elas, pois o hábito de leituras as fez 
assim. Tais pessoas podem passar despercebidas em testes de 
precisão de leitura, se tais sondagens se limitarem a identificar 
dificuldades rudimentares de leitura. Para os pesquisadores, é 
útil a esse leitor escrever a ideia principal de cada parágrafo ao 
lê-lo. E adquirir o hábito de ler textos variados, que não sejam 
de uma única especialidade. (Revista Língua ano 7 n°78 abril 
2012) 

 
01. De acordo com o texto percebe-se que: 
a) Os jovens canadenses estão lendo cada vez mais e 

aprimorando seus conhecimentos. 
b) Tanto os jovens canadenses como os jovens brasileiros têm 

dificuldade na hora da leitura. 
c) A pesquisa no Canadá mostra que leitores fluentes têm 

dificuldade de compreensão elementar. 
d) Os pesquisadores no Canadá chegaram à conclusão de que 

as pessoas, de um modo geral, estão, a cada dia, mais 
distantes da leitura. 

 
02. Infere-se a respeito do texto que: 
a) Deve-se ler somente o primeiro parágrafo dos textos, pois 

assim o compreenderemos de maneira geral. 
b) Devem-se escrever as ideias principais dos parágrafos ao 

invés de somente os ler. 
c) Deve-se adquirir o hábito de leitura apenas de uma 

modalidade textual para não se confundir. 
d) Deve-se adquirir o hábito de leitura para passar em testes de 

precisão de leitura. 
 

03. Em: “Os canadenses descobriram que até nas universidades 
prolifera um tipo de leitor: o que lê bem e não entende”, temos 
uma oração: 
a) Subordinada substantiva apositiva. 
b) Subordinada adjetiva explicativa. 
c) Subordinada adverbial causal. 
d) Coordenada alternativa. 
 
04. Na oração: “Manter e executar muitas instruções em série é 
um sacrifício para elas, pois o hábito de leituras as fez assim”. O 
termo grifado refere-se a que termo e qual sua classificação 
morfológica? 
a) “Instruções” e trata-se de um adjetivo. 
b) “Leituras” e trata-se de um substantivo. 
c) “Elas” e trata-se de um pronome. 
d) “Sacrifício” e trata-se de um advérbio. 

 
05. Nas palavras “fixa” e “executar” temos, respectivamente: 
a) 4 letras, 4 fonemas; 8 letras e 8 fonemas. 
b) 4 letras, 5 fonemas; 8 letras e 9 fonemas. 
c) 5 letras, 5 fonemas; 9 letras e 8 fonemas. 
d) 4 letras, 5 fonemas; 8 letras e 8 fonemas. 

 
06. Em: “Tais pessoas podem passar despercebidas em testes 
de precisão de leitura, se tais sondagens se limitarem a 
identificar dificuldades rudimentares de leitura”. Se suprimirmos 
o termo em destaque, teremos um equívoco de:  
a) Ortografia. 
b) Concordância. 

c) Regência. 
d) Não haverá equívoco. 

 
07. Pelo contexto, na oração: “Fazem uma generalização que se 
fixa na memória de curto prazo”, temos um sujeito: 
a) Determinado. 
b) Composto. 
c) Oração sem sujeito. 
d) Sujeito indeterminado.  

 
08. Os vocábulos “lê-lo” e “útil” foram acentuadas pelo mesmo 
motivo que, respectivamente: 
a) pés e Itália. 
b) café e dizê-lo. 
c) pó e chapéu. 
d) repô-la e indelével. 

 
Apoie-se no texto abaixo para responder às questões de 09 a 
11. 
 
O novo ministro da Pesca e Agricultura, Marcelo Crivela, pode 
não saber pôr uma minhoca num anzol, mas quer criar uma 
“empresa governamental” para atuar no ramo dos pescados. Já 
tem até um nome: “Pescobrás”. A empresa não seria uma 
estatal, mas cresceria por incentivos oficiais. O ministro segue a 
tradição brasileira de criatividade vocabular.  

(...) (Revista Língua ano 7 n°78 abril 2012) 
 
09. Desse modo a palavra “Pescobrás” se classifica quanto ao 
processo de formação de palavras como: 
a) Hibridismo. 
b) Onomatopeia. 
c) Sigla. 
d) Justaposição.  

 
10. Na oração: “... pode não saber pôr uma minhoca num anzol, 
mas quer criar uma “empresa governamental”..., se 
substituirmos o termo em destaque em qual das alternativas 
manter-se-á o mesmo sentido? 
a) Pode não saber pôr uma minhoca num anzol, contudo quer 

criar uma empresa governamental. 
b) Pode não saber pôr uma minhoca num anzol, pois quer criar 

uma empresa governamental. 
c) Pode não saber pôr uma minhoca num anzol, ou quer criar 

uma empresa governamental. 
d) Pode não saber pôr uma minhoca num anzol, logo quer criar 

uma empresa governamental. 
 

11. A forma verbal “cresceria” está no: 
a) Pretérito imperfeito do indicativo. 
b) Futuro do pretérito do indicativo. 
c) Futuro do presente do indicativo. 
d) Pretérito perfeito do indicativo. 

 
12. Na oração: “Os cientistas pesquisam há muito tempo os 
gêmeos monozigóticos, ou univitelinos”, se passarmos para a 
voz passiva, teremos: 
a) São pesquisados pelos cientistas. 
b) Eram pesquisados pelos cientistas. 
c) Foram pesquisados pelos cientistas. 
d) Serão pesquisados pelos cientistas. 

 
13. Quanto ao significado das palavras abaixo assinale a 
alternativa incorreta. 
a) Exceder = ir além de; ultrapassar. 
b) Excelência = superioridade de qualidade. 
c) Exceção = aquilo que se exclui de uma regra. 
d) Excêntrico = agitação; exaltação; estímulo.  

 
14. Identifique a alternativa correta quanto à crase. 
a) Gosto de ir a restaurantes que servem comida a moda 

japonesa. 
b) Estava à procura de uma loja que vendesse roupas para 

bebês. 
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c) Saímos a meia-noite e a festa mal havia começado. 
d) As entrevistas de emprego serão do dia 10 à 15 de julho, 

somente. 
 

15. Quanto à concordância, assinale a alternativa correta. 
a) Vossa Alteza deseja assistir ao concerto? 
b) As férias faz muito bem à saúde de toda a família. 
c) Precisam-se de digitadores mais experientes. 
d) Ainda faltam resolver várias tarefas. 

 
16. Na frase: “Jovem, considero sua proposta útil para os 
negócios da empresa”. O termo em destaque trata-se de: 
a) Predicativo do sujeito. 
b) Predicativo do objeto. 
c) Predicado verbal. 
d) Predicado verbo-nominal. 
 
Conhecimentos Específicos 

 
17. Queimadura é toda lesão provocada pelo contato direto com 
alguma fonte de calor ou frio, produtos químicos, corrente 
elétrica, radiação, ou mesmo alguns animais e plantas (como 
larvas, água-viva, urtiga), entre outros. Se a queimadura atingir 
10% do corpo de uma criança ela corre sério risco. Já em 
adultos, o risco existe se a área atingida for superior a 15%. 
Assinale a alternativa incorreta em relação aos tipos de 
queimaduras. 
a) Queimaduras térmicas: são provocadas por fontes de calor 

como o fogo, líquidos ferventes, vapores, objetos quentes e 
excesso de exposição ao sol; 

b) Queimaduras químicas: são provocadas por substância 
química em contato com a pele ou mesmo através das 
roupas; 

c) Queimaduras por eletricidade: são provocadas por descargas 
elétricas. 

d) Queimaduras térmicas: são provocadas por substância 
química em contato com a pele ou mesmo através das 
roupas; 

 
18. As queimaduras de 2º grau atingem: 
a) As camadas superficiais da pele. Apresentam vermelhidão, 

inchaço e dor local suportável, sem a formação de bolhas; 
b) As camadas mais profundas da pele.  Apresentam bolhas, 

pele avermelhada, manchada ou com coloração variável, 
dor, inchaço, despreendimento de camadas da pele e 
possível estado de choque; 

c) Atingem todas as camadas da pele e podem chegar aos 
ossos.  

d) Apresentam pouca ou nenhuma dor e a pele branca ou 
carbonizada. 
 

19. A.história natural das doenças, que, na ausência da 
interferência médica, pode ser subdividida em quatro fases: 
Fase inicial ou de susceptibilidade, Fase patológica pré-clínica, 
Fase clínica e  Fase de incapacidade residual. Assinale a 
alternativa que contenha a definição de susceptibilidade. 
a) Ainda não há doença, mas, sim, condições que a favoreçam. 

Dependendo da existência de fatores de risco ou de 
proteção, alguns indivíduos estarão mais ou menos 
propensos a determinadas doenças do que outros.  

b) A doença não é evidente, mas já há alterações patológicas, 
como acontece no movimento ciliar da árvore brônquica 
reduzido pelo fumo e contribuindo, posteriormente, para o 
aparecimento da DPOC. 

c) Corresponde ao período da doença com sintomas. 
d) Ocorrem as seqüelas da mesma; ou seja, aquele paciente 

que iniciou fumando, posteriormente desenvolveu um quadro 
de DPOC, evoluiu para a insuficiência respiratória devido à 
hipoxemia e passará a apresentar severa limitação funcional  

 
20. No verão algumas doenças tornam-se mais freqüentes, 
devido às características próprias desta estação. Exposição 
pronlongada ao sol, consumo de alimentos em locais de lazer, 
exposição a aglomerados de pessoas e vários outros fatores de 
risco são mais comuns no verão e exigem cuidados para 
prevenir doenças e garantir que a diversão não acabe mais 

cedo. Assinale a alternativa que tenha relação com a patologia  
miliária tão conhecida brotoeja. 
a) São bolinhas de água vermelhas acompanhadas de coceira, 

são erupções que aparecem em crianças nas regiões das 
dobras de pele, como o pescoço. Elas estão relacionadas à 
secreção das glândulas sudoríparas e aparecem por causa 
do excesso de calor e transpiração. 

b) Os sinais mais comuns de que alguma coisa está errada são: 
mudanças na pele, como uma ferida que não sara ou uma 
pequena lesão endurecida, brilhante ou avermelhada e 
pintas, sinais e verrugas que crescem ou mudam de cor. 

c) Se caracteriza pela formação de pequenos pontos vermelhos 
e coceira nos genitais e em mucosas, como o canto da boca. 

d) São manchas brancas na pele, mas em alguns casos as 
manchas podem ser castanhas ou avermelhadas. 
 

21. Assinale a alternativa que contenha os sintomas mais 
comuns da varicela. 
a) Febre muito alta, dor de garganta ao engolir, dores de ouvido 

e musculares, prostração. 
b) Inchaço e dor nas regiões logo abaixo e em frente às orelhas. 
c) Febre baixa, mal-estar, dor de cabeça, falta de apetite. 
d) Dor de garganta, prostração, febre não muito alta, corrimento 

nasal sanguinolento, tosse "de cachorro", dificuldade para 
engolir. 
 

22. Falhas na limpeza dos artigos impedem a esterilização, pois 
sujeira e gordura atuam como fatores de proteção para os 
microorganismos, agindo como barreira para o contato com 
agentes esterilizantes químicos, físicos ou físicos químicos. 
Assinale a alternativa Incorreta em relação ao detergente 
enzimático. 
a) Facilitam a ação mecânica, reduzindo potencialmente os 

riscos ocupacionais. Agem removendo AA matéria orgânica, 
são atóxicos e biodegradáveis. 

b) São detergentes compostos por enzimas, geralmente 
proteases, lípases e amilases, que promovem 
simultaneamente a dispersão, solubilização e emulsificação 
removendo substâncias orgânicas das  superfícies dos 
artigos. 

c) São biodegradáveis, neutros concentrados, não oxidantes, 
com ação bacteriostática e portanto não promovem 
desinfecção. 

d) Detergente de baixa alcalinidade a base de tensoativo 
aniônico ou em associação de tensoativos aniônicos e não 
iônicos ( nonilfenóis), cuja formulação coadjuvante é a base 
de polifosfato, agente alcalinizante e antioxidantes. 
 

23. Os métodos de desinfecção de artigos hospitalares se divide 
em 3 níveis, desinfecção de alto nível, desinfecção de nível 
intermediário, desinfecção de baixo nível. Assinale a alternativa 
que tenha relação com a desinfecção de nível intermediário. 
a) Destrói as bactérias vegetativas, micobactérias, fungos, vírus 

e parte dos esporos. 
b) O enxágüe deverá ser feito preferencialmente com água 

estéril e manipulação asséptica. 
c) Viruscida, bactericida, para formas vegetativas inclusive 

contra o bacilo da tuberculose. Não destrói esporos. 
d) É capaz de eliminar todas as bactérias na forma vegetativa, 

não tem ação contra esporos, vírus não lipídicos nem contra 
o bacilo da Tuberculose. 
 

24. Convulsões são contrações musculares involuntárias de 
parte ou de todo o corpo, decorrentes do funcionamento 
anormal do cérebro. Têm duração aproximada de 3 a 5 minutos. 
Existem cuidados que se deve ter com o cliente nestas 
situações, com exceção de: 
a) Afastar a vítima de lugares perigosos, como por exemplo, 

áreas com piscina e com objetos cortantes.  
b) Retirar objetos pessoais como: óculos, colares, anéis. 
c) Proteger a cabeça, mas deixando-a livre para agitar-se à 

vontade.  
d) Jogar água no rosto da vítima ou oferecer-lhe algo para 

cheirar durante a crise. 
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25. As intoxicações e o envenenamento são causados pela 
ingestão, aspiração e introdução no organismo, acidental ou 
não, de substâncias tóxicas de naturezas diversas. Podem 
resultar em doença grave ou morte em poucas horas se a vítima 
não for socorrida em tempo. Assinale a alternativa Incorreta em 
relação aos sinais e sintomas de envenenamento por ingestão. 
a) Queimaduras, lesões ou manchas ao redor da boca.  
b) Odores incomuns da respiração, no corpo, nas roupas da 

vítima ou do ambiente.  
c) Hálito com odor estranho, Transpiração abundante. 
d) Manchas na pele. 

 
26. É necessário que haja Degermação da pele do paciente 
para realização de Procedimentos cirúrgicos, antes da anti-
sepsia e na instalação de procedimentos invasivos. A 
clorexidina a 0,5% ou PVPI a 10% não deve ser utilizada em: 
a) Preparo pré-operatório da pele do paciente, após 

degermação. 
b) Preparo da pele do paciente para realização de 

procedimentos invasivos percutâneos, por exemplo, 
biópsias, instalação de cateteres vasculares, diálise, etc. 

c) Preparo da pele do paciente antes da coleta de material 
biológico para a realização de exames microbiológicos. 

d) Em mucosas. 
 

27. As precauções para isolamento, baseadas no modo de 
transmissão dos microrganismos, podem ser classificadas, com 
exceção de: 
a) Precauções de contato. 
b) Precauções respiratórias para aerossóis. 
c) Precauções respiratórias para gotículas. 
d) Precauções de contágio. 

 
28. Nas Precauções Respiratórias para Aerossóis a  
transmissão por aerossóis é diferente da transmissão por 
gotículas. Algumas partículas eliminadas durante a respiração, 
fala ou tosse se ressecam e ficam suspensas no ar, podendo 
permanecer durante horas e atingir ambientes diferentes, 
inclusive quartos adjacentes (são carreados por corrente de ar). 
Destinam-se às situações de suspeita ou confirmação de 
tuberculose pulmonar ou laríngea, sarampo, varicela e herpes 
zoster disseminado ou em imunossuprimido.Assinale a 
alternativa Incorreta: 
a) Quarto privativo: Obrigatório, com porta fechada. 

Preferencialmente deverá dispor de sistema de ventilação 
com pressão negativa e 6 trocas de ar por hora, com uso de 
filtro HEPA (central ou portátil). 

b) Máscara: É obrigatório o uso de máscara específica (PFF2 ou 
tipo N95) com capacidade de filtrar partículas <0,3 mm de 
diâmetro, por todo o profissional que prestar assistência ou 
realizar procedimento a pacientes com suspeita ou 
confirmação das doenças citadas acima. Deverá ser 
colocada antes de entrar no quarto e retirada somente após 
saída do mesmo, podendo ser reaproveitada pelo mesmo 
profissional enquanto não estiver danificada. 

c) Transporte do paciente: Deverá ser evitado. Quando 
necessário, o paciente deverá sair do quarto utilizando 
máscara comum. 

d) Quarto: Privativo ou comum para o mesmo microrganismo. 
 

29. A transmissão por gotículas ocorre através do contato 
próximo com o paciente. Gotículas de tamanho considerado 
grande (>5m) são eliminadas durante a fala, respiração, tosse, e 
procedimentos como aspiração. Atingem até um metro de 
distância, e rapidamente se depositam no chão, cessando a 
transmissão. Portanto, a transmissão não ocorre em distâncias 
maiores, nem por períodos prolongados. Assinale a alternativa 
correta em relação a utilização de máscara. 
a) Máscara: É obrigatório o uso de máscara comum (tipo 

cirúrgica), durante o período de transmissibilidade de cada 
doença em particular, para todas as pessoas que entrarem 
no quarto. Deverá ser desprezada ao sair do quarto. 

b) Máscara: É obrigatório o uso de máscara específica (PFF2 ou 
tipo N95). 

c) Máscara: É obrigatório o uso de máscara específica (PFF2 ou 
tipo N32). 

d) Máscara: É obrigatório o uso de máscara comum (tipo 
cirúrgica), durante o período de transmissibilidade de cada 
doença em particular, para todas as pessoas que entrarem 
no quarto. Deverá ser reaproveitada em ouros quartos com o 
mesmo microorganismo. 
 

30. Caxumba (parotidite infecciosa) uma doença típica da 
infância, necessita de precaução por: 
a) Contato Até 9 dias após inicio da tumefação. 
b) Padrão, Até 9 dias após inicio da tumefação. 
c) Gotículas, Até 9 dias após inicio da tumefação. 
d) Gotículas + contato, Até 9 dias após inicio da tumefação. 

 
31. Sarampo, uma doença muito comum da infância, necessita 
de precaução por: 
a) Padrão. 
b) Aerossóis. 
c) Contato. 
d) Gotículas. 

 
32. O esqueleto humano é a estrutura de sustentação do corpo 
sobre o qual se apoiam todos os tecidos. Para que possamos 
nos mover, o esqueleto se articula em vários lugares e os 
músculos que envolvem os ossos fazem com que estes se 
movam. Esses movimentos são controlados pela vontade e 
coordenados por nervos específicos. Assinale a alternativa que 
defina fratura. 
a) A perda, total ou parcial, da continuidade de um osso.  
b) É uma lesão onde as extremidades ósseas que formam uma 

articulação ficam deslocadas, permanecendo desalinhadas e 
sem contato entre si.    

c) Pode ser definido como uma separação momentânea das 
superfícies ósseas, ao nível da articulação. 

d) Nenhuma das alternativas á cima definem fratura. 
 

33. Entorse manifesta-se por: 
a) Uma dor de grande intensidade, acompanhada de inchaço e 

equimose no local da articulação. 
b) Dor intensa, deformidade grosseira no local da lesão e a 

impossibilidade de movimentação. 
c) Dor na lesão, deformidades, edemas, hematomas, 

exposições ósseas,  
d) Dor na lesão, palidez ou cianose das extremidades e ainda, 

redução de temperatura no membro fraturado 
 

34. No Código de Deontologia e Ética dos enfermeiros, no Art. 
12º diz que - O Técnico de Enfermagem exerce atividade de 
nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do 
trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e partipação no 
planejamento da assistência de Enfermagem, cabendo-lhe 
especialmente: 
a) Assistência de Enfermagem à gestante, parturiente e 

puérpera; 
b) Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto; 
c) Execução do parto sem distorcia; 
d) Participar da programação da assistência de Enfermagem; 

 
35. O erro dito de enfermagem é o dano provocado no paciente 
pela ação ou inação do profissional de enfermagem no exercício 
da profissão e sem a intenção de cometê-lo. 
Existem três possibilidades de suscitar o dano e alcançar o erro: 
imprudência, imperícia e negligência. Assinale a alternativa que 
tenha relação com imprudência. 
a) Consiste em, fazer o que não deveria ser feito. 
b) Consiste em, fazer mal o que deveria ser bem feito. 
c) Consiste em, não fazer o que deveria ser feito. 
d) Nenhuma das alternativas citadas á cima. 

 
36. É muito importante conhecer e utilizar as definições de 
aleitamento materno adotadas pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e reconhecidas no mundo inteiro (WORLD 
HEALTH ORGANIZATION, 2007a). Assim, o aleitamento 
materno costuma ser classificado em: Aleitamento materno 
exclusivo, Aleitamento materno predominante, Aleitamento 
materno, Aleitamento materno complementado, Aleitamento 
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materno misto ou parcial. Assinale a alternativa que contenha 
relação com o aleitamento materno predominante. 
a) Quando a criança recebe, além do leite materno, água ou 

bebidas à base de água (água adocicada, chás, infusões), 
sucos de frutas e fluidos rituais. 

b) Quando a criança recebe somente leite materno, direto da 
mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem 
outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes 
contendo vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos 
minerais ou medicamentos. 

c) Quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer 
alimento sólido ou semi-sólido com a finalidade 
decomplementá-lo, e não de substituí-lo. 

d) Quando a criança recebe leite materno e outros tipos de leite. 
 

37. A Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca quatro 
pontos-chave que caracterizam o posicionamento adequado. 
a) Mais aréola visível acima da boca do bebê; 
b) Boca bem aberta; 
c) Lábio inferior virado para fora; 
d) Bebê com cabeça e tronco alinhados (pescoço não torcido); 

 
38. SMC, 34 anos, foi internado no hospital de sua cidade. Após 
consulta médica, o plantonista receitou 600 mg de cefalotina 
E.V. Tenho na unidade somente frasco de 1 g, que foi diluído 
em 10 ml. Assinale qual alternativa contenha a quantidade 
correta de medicação que deverá ser administrada. 
a) 3 ml 
b) 9 ml 
c) 10 ml 
d) 6ml 

 
39. Em uma unidade de clínica médica, foi prescrito 50 gts de 
uma medicação, tenho disponível na unidade somente seringa 
de 10 ml. Assinale a alternativa que contenha a quantidade de 
ml que deverá ser aspirada. 
a) 2,5 ml 
b) 3,5 ml 
c) 5,0 ml 
d) 1,5 ml 
 
40. R.S.A 39 anos, diabética, deu entrada no P.S. de sua cidade 
com valor de glicemia alterada. Após consulta médica foi 
prescrito 30 U de insulina NPH subcutânea. Ao preparar a 
medicação a técnica de enfermagem se deparou com a 
seguinte situação: na unidade possui insulina NPH 40U e a 
seringa é de 3ml. Mediante estas condições deverá ser 
aplicado: 
a) 0,75 ml 
b)1,5 ml 
c) 1,0 ml 
d) 2,0 ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 




