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PORTUGUÊS 

 
Leia a tirinha para responder as questões de 01 a 03: 
 

 
 

QUESTÃO 01 
No primeiro quadrinho, a palavra ideias aparece acentuada, pois 
a tirinha foi produzida antes da reforma ortográfica. De acordo 
com as novas regras de acentuação, marque o item em que há 
erro na acentuação da palavra: 
 
A) O pêlo do gato era macio e brilhante; 
B) A pressa é a paranoia do século; 
C) Muitos creem que o dinheiro é o remédio para todos os males; 
D) Eu averiguo sempre meus atos, para não cometer erros; 
E) Ela para para cumprimentar o público. 
 

QUESTÃO 02 

No terceiro quadrinho “Não seria maravilhoso se as bibliotecas 
fossem mais importantes do que os bancos?” 
A palavra grifada exerce função morfológica de: 
 
A) Pronome apassivador; 
B) Pronome reflexivo; 
C) Conjunção subordinada adverbial condicional; 
D) Conjunção integrante; 
E) Pronome reflexivo. 
 

QUESTÃO 03 

Os verbos apreciar (apreciem), no segundo quadrinho, e ser 
(seria), no terceiro quadrinho, aparecem, respectivamente, 
conjugados no tempo e modo: 
 
A) Pretérito perfeito do indicativo e futuro do pretérito do 

indicativo; 
B) Presente do subjuntivo e futuro do pretérito do indicativo; 
C) Presente do subjuntivo e futuro do subjuntivo; 
D) Pretérito perfeito do subjuntivo e futuro do indicativo; 
E) Pretérito imperfeito do indicativo e futuro do pretérito do 

indicativo. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 04 

Marque o item em que há desvio da norma padrão: 
 
A) “Foi um dos poucos no seu tempo que reconheceu a 

originalidade e importância da literatura brasileira.” (Júlio 
Ribeiro); 

B) Batiam oito horas quando ela abriu a janela do quarto; 
C) O respeito aos pais é importante, mas nem todos têm 

obedecido este preceito; 
D) Os pintores não trouxeram o quadro consigo; 
E) Entregar-te-ei o convite pessoalmente. 
 

QUESTÃO 05 

Assinale a opção em que há erro na separação silábica de algum 
vocábulo: 
 
A) Ab-rup- te- la, guer-ra , ca-a- tin-ga; 
B) Tugs-tê-nio, felds-pa-to, cons-ci-en-te; 
C) Bi-sa-vó, trans-a-tlân-ti-co, cis-pla-tino; 
D) Cons-pi-ra-ção, ru-a, á-gua; 
E) Gno-mo, sub-li-nhar, sub-lo-car. 
 

ANOTAÇÕES 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 06 

Uma urna possui 5 bolas, sendo 2 amarelas e 3 verdes. A chance 
de retirar uma bola dessa urna e ela ser verde é: 
 
A) 0,2; 
B) 0,3; 
C) 0,4; 
D) 0,5; 
E) 0,6. 
 

QUESTÃO 07 

A quantidade de números múltiplos de 5 que existem entre 100 e 
1000 é. 
 
A) 144; 
B) 162; 
C) 180; 
D) 360; 
E) 380. 
 

QUESTÃO 08 

A diagonal de um quadrado mede 6cm. O perímetro desse 
quadrado mede: 
 

A) 12 √  cm²; 

B) 20 √  cm²; 

C) 22 √  cm²; 
D) 24 cm²; 
E) 36 cm². 
 

QUESTÃO 09 

A soma dos 20 primeiros termos da sequência: (1, 3, 5, 7, 9 ...)  é 
igual a: 
 
A) 200; 
B) 281; 
C) 329; 
D) 400; 
E) 421. 
 

QUESTÃO 10 

Se o lado de um quadrado de um quadrado for triplicado 
podemos dizer que a razão entre as áreas do menor e do maior 
quadrado é: 
 
A) 1/3; 
B) 1/6; 
C) 1/9; 
D) 1/12; 
E) 1/15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Teve início no mês de agosto de 2012, no Brasil, um dos 
julgamentos mais aguardados do país. O esquema, considerado 
pelo Procurador Geral da República o mais atrevido e 
escandaloso esquema de corrupção e desvio de dinheiro público 
deflagrado no Brasil, ficou conhecido como “Mensalão”. Assinale 
a alternativa que indica o Tribunal do país responsável pelo 
julgamento do “Mensalão”: 
 

A) Superior Tribunal de Justiça – STJ; 
B) Superior Tribunal Militar – STM; 
C) Tribunal Superior Eleitoral – TSE; 
D) Tribunal Superior do Trabalho – TST; 
E) Supremo Tribunal Federal – STF. 
 

QUESTÃO 12 

Aponte a alternativa que indica corretamente o nome do atual 
Vice-Governador do Estado do Ceará: 
 

A) Domingos Gomes de Aguiar Filho; 
B) Cid Ferreira Gomes; 
C) Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra; 
D) Lúcio Gonçalo de Alcântara; 
E) Ciro Ferreira Gomes. 
 

QUESTÃO 13 

Os eventos esportivos mundiais trazem boas expectativas para a 
Economia dos países-sede. Contudo, o país que sediou as 
Olimpíadas de 2012, teve às vésperas da abertura dos Jogos 
Olímpicos queda de 0,7% na Economia, entre abril e junho, 
segundo o Escritório Nacional de Estatísticas local (Fonte: 
Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC). Indique a opção que 
informa corretamente o País que sediou os Jogos Olímpicos de 
2012:  
 

A) Alemanha; 
B) Inglaterra; 
C) Londres; 
D) França; 
E) Brasil. 
 

QUESTÃO 14 

Assinale a alternativa que demonstra corretamente o nome dos 
atuais Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal no Brasil, respectivamente: 
 

A) José Sarney e Aloísio Mercadante; 
B) Álvaro Dias e José Sarney; 
C) Pedro Taques e José Sarney; 
D) José Sarney e Marcos Valério; 
E) Marco Maia e José Sarney. 
 

QUESTÃO 15 

Assinale a alternativa que indica corretamente o nome do atual 
Presidente da França: 
 

A) François Mitterrand; 
B) François Hollande; 
C) Sílvio Berlusconi; 
D) Nicolas Sarkozy; 
E) Jacques Chirac. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

Ao Técnico de Enfermagem, além de auxiliar o enfermeiro em 
suas funções administrativas, compete exclusivamente:  
 
A) Colaborar com o médico e o enfermeiro em procedimentos 

terapêuticos; 
B) Observar, anotar e notificar alterações dos pacientes; 
C) Assistir o enfermeiro na orientação e supervisão das 

atividades de assistência de enfermagem; 
D) Participar da passagem do plantão; 
E) Realizar procedimentos terapêuticos. 
 

QUESTÃO 17 

De acordo com o Código de Ética, analise as assertivas no que 
diz respeito aos Direitos dos Profissionais de Enfermagem:  
 
I. Ser informado sobre o diagnóstico provisório ou definitivo de 

todos os clientes que estejam sob sua assistência; 
II. Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua 

competência legal; 
III. Garantir a continuidade da assistência de Enfermagem; 
IV. Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento 

em razão de sua atividade profissional, exceto nos casos 
previstos em lei. 

 
Assinale a alternativa que apresenta as corretas: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas I, II e III; 
C) Apenas I e IV; 
D) Apenas III e IV; 
E) Apenas II, III e IV. 
 

QUESTÃO 18 

Uma das funções terapêuticas da Enfermagem é a administração 
de medicamentos. Assinale a alternativa correta em relação a 
administração de medicamentos por via parenteral:  
 
I. Essa via é mais conveniente por ser um método simples de 

administração. 
II. Pode ser utilizada na administração de medicamentos não 

absorvíveis no trato digestivo. 
III. O volume suportado de medicamento no músculo deltoide é 

de 3ml. 
IV. A aplicação intradérmica ocorre entre a derme e epiderme e o 

volume máximo a ser administrado é de 1ml. 
V. O valor máximo da medicação a ser administrado na via 

subcutânea é de 2ml. 
 
A) Todas estão incorretas; 
B) Apenas I, II e IV estão corretas; 
C) Apenas III, IV e V estão corretas; 
D) Apenas II, III e V estão corretas; 
E) Todas estão corretas. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 19 

Paciente L.M.F. teve como prescrição médica 1500 ml de solução 
fisiológica a 0,9% para as próximas 24 horas. O gotejamento em 
gotas/min deverá ser:  
 
A) 23 gts/min; 
B) 62 gts/min; 
C) 21 gts/min; 
D) 63 gts/min; 
E) 20 gts/min. 
 

QUESTÃO 20 

A ação de friccionar algodão embebido em álcool a 70% antes de 
administrar uma medicação por via venosa na região a ser 
puncionada é denominada:  
 
A) Antissepsia; 
B) Esterilização parcial; 
C) Limpeza Química; 
D) Fricção asséptica; 
E) Fricção preventiva. 
 

QUESTÃO 21 

Analise as assertivas abaixo:  
 
I. O medicamento deve ser checado antes de administrado ao 

paciente; 
II. Medicação parenteral é aquela administrada por qualquer via 

que não seja oral; 
III. Para administrar supositórios, deve-se colocar o paciente em 

posição Sims; 
IV. Na administração da medicação por via intramuscular, a 

agulha é inserida num ângulo de 90º; 
V. Terapia endovenosa tem a finalidade de fornecer ao 

organismo quantidades adicionais de glicose, eletrólitos e 
medicações. 

 
Está(ão) correta(s) apenas: 
 
A) I, II e V; 
B) II, III e V; 
C) I, III e V; 
D) II, III e IV; 
E) I, III, IV e V. 
 

QUESTÃO 22 

O funcionamento do aparelho circulatório pode ser feito através 
do pulso, um dos sinais vitais. Assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) O pulso pode ser avaliado quanto à frequência, ritmo e 

amplitude; 
B) A idade e o sexo são alguns fatores que podem influenciar sua 

frequência; 
C) O pulso periférico é verificado colocando-se um estetoscópio 

no ápice do coração; 
D) A taquisfigmia ocorre quando os batimentos do pulso estão 

acima do normal; 
E) A bradisfigmia ocorre quando os batimentos do pulso estão 

abaixo do normal. 
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QUESTÃO 23 

A definição de desinfecção é:  
 
A) Processo de esterilização superficial dos equipamentos 

médico-hospitalares; 
B) Processo de destruição de microrganismos na forma 

vegetativa existente em superfícies inertes; 
C) Processo de redução do número de patógenos das superfícies 

inertes; 
D) Processo para inibição do crescimento de patógenos 

presentes nos equipamentos médico-hospitalares; 
E) Processo de destruição de todas as formas de vida 

microbiana, bactérias, fungos, vírus e esporos presentes em 
equipamentos médico-hospitalares. 

 

QUESTÃO 24 

Sobre biossegurança nas ações de saúde, marque a alternativa 
correta:  
 
A) Devem ser utilizadas radiações ionizantes para esterilizar 

artigos de borracha; 
B) A eliminação de esporos bacterianos presentes em artigos de 

vidro é feita com água fervendo; 
C) É dispensável a lavagem prévia dos objetos que serão 

submetidos à desinfecção; 
D) A lavagem das mãos, o uso de luvas limpas e a limpeza do 

ambiente constituem exemplos de medidas de assepsia; 
E) A seleção do método para desinfetar ou esterilizar um material 

independe da natureza do material e do respectivo uso 
pretendido. 

 

QUESTÃO 25 

A sequência correta de manobras de reanimação de uma parada 
cardiorrespiratória é composta de:  
 
A) Uma ventilação pulmonar e quinze compressões torácicas; 
B) Duas ventilações pulmonares e quinze compressões torácicas; 
C) Uma ventilação pulmonar e trinta compressões torácicas; 
D) Duas ventilações pulmonares e trinta compressões torácicas; 
E) Nenhuma ventilação pulmonar e trinta compressões torácicas. 
 

QUESTÃO 26 

A prioridade no tratamento em uma situação de emergência é:  
 
A) Conter a hemorragia; 
B) Estabelecer uma via aérea; 
C) Proteger a fratura exposta; 
D) Recuperar o nível de consciência; 
E) Reverter o choque hipovolêmico. 
 

QUESTÃO 27 

O Conselho Federal de Enfermagem tem como competência 
exclusiva:  
 
A) Advertência verbal; 
B) Aplicação de multa; 
C) Imposição de censura; 
D) Suspensão do exercício profissional; 
E) Cassação do direito ao exercício profissional. 
 
 
 

QUESTÃO 28 

São funções da pele, EXCETO:  
 

A) Percepção sensorial; 
B) Barreira de proteção; 
C) Produção de hormônios; 
D) Função termorreguladora; 
E) Produção de substâncias químicas. 
 

QUESTÃO 29 

Um paciente que apresenta um ritmo respiratório de 17 incursões 
por minuto apresenta:  
 

A) Bradipnéia; 
B) Taquipnéia; 
C) Apnéia; 
D) Eupnéia; 
E) Dispnéia. 
 

QUESTÃO 30 

Um técnico de enfermagem, ao conversar com um paciente, 
percebe que o mesmo encontra-se com hálito cetônico. Esta 
condição deve ser notificada o mais rápido possível porque 
representa:  
 

A) Hiperglicemia; 
B) Doença de Cushing; 
C) Aumento da taxa de fenilcetonúria; 
D) Reação hipoglicêmica; 
E) Diabetes do tipo “insipidus”. 
 

QUESTÃO 31 

A temperatura ideal para armazenamento e conservação de 
material imunobiológico é:  
 

A) -2ºC e -8ºC; 
B) +2ºC e +8ºC; 
C) +2ºC e -8ºC; 
D) -2ºC e +8ºC; 
E) +2ºC e +6ºC. 
 

QUESTÃO 32 

Uma característica que diferencia aas lesões de pele da 
Hanseníase de lesões de pele causadas por outras doenças 
dermatológicas é que:  
 

A) São decorrentes de processos inflamatórios; 
B) Podem estar localizadas em qualquer lugar do corpo; 
C) Ocorrem com maior frequência na face, orelhas, nádegas, 

braços, pernas e costas; 
D) Podem acometer a mucosa nasal e cavidade oral; 
E) Sempre apresentam alteração de sensibilidade. 
 

QUESTÃO 33 

Uma das metodologias utilizadas em vários programas de saúde 
é a visita domiciliar, que tem por objetivo principal:  
 

A) Atenção às condições materiais da comunidade; 
B) Atenção aos meios de mobilização das famílias; 
C) Atenção às famílias e à comunidade em geral; 
D) Atenção aos meios de comunicação das famílias; 
E) Atenção aos aspectos físicos da comunidade. 
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QUESTÃO 34 

Medida de controle contra a tuberculose:  
 
A) Lavagem cuidadosa dos vegetais com água potável; 
B) Isolamento respiratório de pacientes internados; 
C) Utilização de calçados; 
D) Impedir contaminação fecal da água para consumo humano e 

alimentos; 
E) Em áreas endêmicas, umedecer solos secos. 
 

QUESTÃO 35 

O Ministério da Saúde recomenda que o pré-natal seja realizado 
com, no mínimo:  
 
A) 9 consultas; 
B) 8 consultas; 
C) 7 consultas; 
D) 6 consultas; 
E) 5 consultas. 
 

QUESTÃO 36 

Entende-se por Hipertensão Arterial o aumento dos níveis da 
pressão. É INCORRETO afirmar que é necessário:  
 
A) Caminhar e evitar o fumo e o café; 
B) Verificar anualmente a pressão; 
C) Aumentar a ingesta de alimentos ricos em potássio; 
D) Evitar alimentos ricos em gordura; 
E) Manter a pressão arterial controlada, abaixo de 140x90mmHg. 
 

QUESTÃO 37 

Ao verificar o cartão de uma gestante, o técnico de enfermagem 
percebe que a mesma tomou 3 doses da vacina antitetânica há 6 
anos e faz a seguinte orientação:  
 
A) O esquema está completo; 
B) Realizar uma dose de reforço; 
C) Completar as doses; 
D) Reiniciar o esquema vacinal; 
E) Realizar 2 doses de reforço. 
 

QUESTÃO 38 

Para preservar as vacinas em um posto de saúde onde faltou 
energia durante 2 horas, a conduta básica deve ser:  
 
A) Abrir a geladeira para que o ar do ambiente mantenha a 

temperatura; 
B) Transferir as vacinas para outro local com energia elétrica; 
C) Colocar as vacinas no congelador da geladeira; 
D) Vedar a geladeira; 
E) Colocar as vacinas em uma caixa fria (isopor). 
 

QUESTÃO 39 

O Aleitamento Materno possui as seguintes vantagens, EXCETO:  
 
A) Maior risco de doenças crônicas; 
B) Favorece o vínculo afetivo e o desenvolvimento; 
C) Protege contra infecções e alergias; 
D) Fornece água adequada para hidratação; 
E) Proporciona uma nutrição superior e um ótimo crescimento. 
 

QUESTÃO 40 

A sífilis é diagnosticada através do seguinte teste:  
 
A) Mantoux; 
B) VDRL; 
C) Mitsuda; 
D) Swab; 
E) ASLO. 
 

QUESTÃO 41 

Os únicos métodos contraceptivos que promovem proteção 
contra as doenças sexualmente transmissíveis são:  
 
A) Camisinha masculina, DIU e diafragma; 
B) Camisinha feminina e diafragma; 
C) Camisinha masculina e diafragma; 
D) DIU e diafragma; 
E) Camisinha masculina e feminina. 
 

QUESTÃO 42 

Quando a temperatura corporal está entre 38ºC e 40ºC, dizemos 
que a pessoa está com:  
 
A) Hiperpirexia; 
B) Febrícula; 
C) Hipernatremia; 
D) Hiperemia; 
E) Hipertermia. 
 

QUESTÃO 43 

É fator de risco para o câncer de colo de útero, EXCETO:  
 
A) Gestação em idade precoce; 
B) Infecção por HIV; 
C) Deficiências nutricionais; 
D) Utilização de diafragma; 
E) Fumo. 
 

QUESTÃO 44 

O médico prescreveu 100mg de uma medicação. Esta medicação 
está disponível na concentração de 1000mg/5ml. Quantos ml 
deverão ser administrados?  
 
A) 2 ml; 
B) 0,5 ml; 
C) 2,5 ml; 
D) 20 ml; 
E) 5 ml. 
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QUESTÃO 45 

Um dos procedimentos que requer mais atenção do profissional 
de enfermagem é a administração de medicamentos. Assinale a 
alternativa que indica os cinco certos que asseguram a 
administração de medicamentos:  
 
A) O medicamento certo, a quantidade certa, a hora certa, a dose 

certa e a via de administração certa; 
B) A prescrição certa, a concentração certa, a via de 

administração certa, a dose certa e a hora certa; 
C) O paciente certo, o medicamento certo, a dose certa, a via de 

administração certa e a hora certa; 
D) O paciente certo, o medicamento certo, o rótulo certo, a via de 

administração certa e a dose certa; 
E) O preparo certo, a via de administração certa, a hora certa, o 

material certo e a dose certa. 
 

QUESTÃO 46 

Os principais sinais e sintomas que identificam a Hipertensão 
Arterial são:  
 
A) Cefaléia, cansaço e tontura; 
B) Perda auditiva, agitação e insônia; 
C) Dor na nuca, insônia e perda audiovisual; 
D) Distúrbios visuais, ansiedade e  nictúria; 
E) Cefaléia, disúria e tontura. 
 

QUESTÃO 47 

O objetivo da verificação dos sinais vitais do paciente tem a 
função de:  
 
A) Somente cumprir a prescrição de enfermagem; 
B) Somente cumprir a rotina da unidade; 
C) Averiguar qualquer anormalidade no estado geral de saúde do 

paciente; 
D) Cumprir com a obrigação da enfermagem para checar, no 

prontuário, os valores; 
E) Somente realizar a prescrição médica. 
 

QUESTÃO 48 

Todas as opções abaixo são sinais de alterações fisiológicas da 
gravidez, com EXCEÇÃO de:  
 
A) Pirose; 
B) Cloasma gravídico; 
C) Diabetes gestacional; 
D) Sialorréia; 
E) Dor nas mamas. 
 

QUESTÃO 49 

A técnica de enfermagem específica para cuidados com o 
paciente, no que se refere ao conforto, tem por objetivo evitar, 
EXCETO:  
 
A) Excesso de calor e frio; 
B) Acidentes; 
C) Úlcera de pressão; 
D) Ruídos desnecessários; 
E) Posições incômodas. 
 
 
 

QUESTÃO 50 

A eliminação de quantidade excessiva de urina durante todo o dia 
é denominada:  
 
A) Nictúria; 
B) Anúria; 
C) Disúria; 
D) Oligúria; 
E) Poliúria. 
 
 
 




