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PROVA PARA OS CARGOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 
 
PORTUGUÊS 
 

Leia o texto adiante transcrito e, em 
seguida, responda às questões a ele referentes: 
 

Baleia 
  (Graciliano Ramos) 

 
 Baleia respirava depressa, a boca aberta, os 
queixos desgovernados, a língua pendente e 
insensível. Não sabia o que tinha sucedido. O 
estrondo, a pancada que recebera no quarto e a 
viagem difícil do barreiro ao fim do pátio 
desvaneciam-se no seu espírito. 
 Provavelmente, estava na cozinha, entre as 
pedras que serviam de trempe. Antes de deitar, 
Sinhá Vitória retirava dali os carvões e a cinza, 
varria com um molho de vassourinha o chão 
queimado, e aquilo ficava um bom lugar para 
cachorro descansar. O calor afugentava as pulgas, 
a terra se amaciava. E, findos os cochilos, 
numerosos preás corriam e saltavam, um 
formigueiro de preás invadiam a cozinha. 
 A tremura subia, deixava a barriga e 
chegava ao peito de Baleia. Do peito para trás era 
tudo insensibilidade e esquecimento. Mas o resto 
do corpo se arrepiava, espinhos de mandacaru 
penetravam na carne meio comida pela doença. 
 Baleia encostava a cabecinha fatigada na 
pedra. A pedra estava meio fria, certamente Sinhá 
Vitória tinha deixado o fogo apagar-se muito cedo. 
 Baleia queria dormir. Acordaria feliz num 
mundo cheio de preás. E lamberia as mãos de 
Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se 
espojariam com ela, rolariam com ela num pátio 
enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria 
todo cheio de preás, gordos, enormes. 

RAMOS, Graciliano. Vidas secas. São Paulo, Record, 
1977. 

 
01. Qual é o foco narrativo do texto? 
 
a) terceira pessoa do singular 
b) terceira pessoal do plural 
c) primeira pessoa do singular 
d) primeira pessoa do plural 
e) segunda pessoa 
 
02. As imagens traçadas nos dois parágrafos finais 

retratam o pensamento de que personagem? 
 
a) as crianças 
b) preás 
c) Sinhá Vitória 
d) Fabiano 
e) Baleia 

 
03. Qual é a modalidade de texto predominante? 

 
a) dissertação 
b) descrição 
c) narração 
d) conotação 
e) linguagem figurada 
 
04. Releia: “Baleia respirava depressa, a boca 

aberta, os queixos desgovernados, a língua 
pendente e insensível.” Quantas orações há 
nesse período?  
 

a) duas 
b) uma 
c) três 
d) quatro 
e) cinco 
 

A passagem a seguir servirá de base para as 
questões 05 e 06: 
“Antes de deitar, Sinhá Vitória retirava dali os 
carvões e a cinza, varria com um molho de 
vassourinha o chão queimado, e aquilo ficava 
um bom lugar para cachorro descansar.” 

 
05. Qual é a função sintática exercida pelos termos 

que integram a primeira expressão sublinhada? 
 
a) predicativo do sujeito 
b) sujeito 
c) aposto 
d) objeto direto 
e) objeto indireto 
 
06. De acordo com as normas vigentes no sistema 

ortográfico da língua portuguesa, a palavra 
cachorro contém: 

 
a) dois dígrafos 
b) um dígrafo 
c) um hiato 
d) um hiato e um dígrafo 
e) um tritongo 
 
07. A palavra difícil, presente no texto, é 

acentuada graficamente por quê? 
 
a) Porque é oxítona 
b) Porque é polissílaba 
c) Porque é proparoxítona 
d) Porque é paroxítona terminada em L 
e) Porque é paroxítona terminada em CIL 
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A passagem a seguir servirá de base para as 
questões 08 e 09: 
“Baleia encostava a cabecinha fatigada na 
pedra.” 

 
08. O emprego do grau diminutivo no vocábulo 

cabecinha lhe confere um efeito semântico: 
 

a) depreciativo 
b) afetivo 
c) reducionista (de tamanho) 
d) irônico 
e) denotativo 
 
09. Dê a classe gramatical a que pertence a 

palavra fatigada: 
 

a) artigo 
b) advérbio 
c) pronome 
d) substantivo 
e) adjetivo 
 
10. Releia: “Não sabia o que tinha sucedido.” Dê 

um sinônimo à palavra destacada: 
 

a) favorecido 
b) surgido 
c) acontecido 
d) apontado 
e) perdido 
 
 
ESPECÍFICA 
 
11. Os primeiros dias após o parto são 

fundamentais para o sucesso da amamentação. 
É um período de intenso aprendizado para a 
mãe e o bebê. Os seguintes aspectos devem 
ser abordados com as mães que planejam 
amamentar os seus filhos, exceto: 

 
a) O uso de água, chás e principalmente outros 

leites devem ser encorajados. 
b) Importância do aleitamento materno. 
c) Desvantagens da introdução precoce de 

qualquer outro alimento, sólido ou líquido (in-
cluindo água e chás). 

d) Prevenção de problemas relacionados à 
amamentação tais como ingurgitamento 
mamário, traumas/fissuras mamilares, mastite, 
entre outros. 

e) Importância do aleitamento materno sob livre 
demanda. 
 

12. Qual o primeiro cuidado na assistência ao 
recém-nascido (RN) na sala de parto? 

 
a) O banho com água morna e sabão neutro. 
b) Medir e pesar o RN. 
c) Verificar a temperatura. 
d) Manutenção das vias aéreas pérvias. 
e) Medir perímetro cefálico. 
 

13. A maneira pela qual o técnico de enfermagem 
pode evitar a disseminação de uma infecção é: 

 
a) Mantendo o instrumental cirúrgico lavado. 
b) Lavando as mãos após o plantão. 
c) Utilizando técnica asséptica para todas as 

ações. 
d) Lavando os recipientes das excretas do 

paciente. 
e) Carregando roupas de cama junto ao corpo. 
 
14. O desbridamento mecânico realizado pela 

equipe de enfermagem é um procedimento 
aplicado também em pacientes que apresentam 
um quadro de: 

 
a) Queimaduras com presença de tecido morto. 
b) Fratura com exposição óssea. 
c) Traumatismo intra-abdominal. 
d) Hemorragia intracraniana. 
e) Choque hipovolêmico. 
 
15. Com relação a definição, marque a alternativa 

correta: 
 
a) Epistaxe: hemorragia bucal constante. 
b) Hemoptise: hemorragia nasal. 
c) Enterorragia: expulsão de sangue por via anal. 
d) Hematêmese: vômito de sangue. 
e) Estomatorragia: eliminação de sangue por 

lesões pulmonares. 
 
16. Não é procedimento da enfermagem na punção 

torácica: 
 
a) Reunir material necessário. 
b) Posicionar o paciente. 
c) Puncionar o paciente. 
d) Orientar o paciente quanto à respiração. 
e) Realizar curativo compressivo após punção. 
 
17. Um profissional de enfermagem que administra 

uma medicação sem ter lido o rótulo está 
agindo com: 

 
a) Imprudência. 
b) Negligência. 
c) Imperícia. 
d) Insatisfação. 
e) Desarticulação. 

 
18. A via endovenosa tolera grandes volumes. Qual 

a outra via que também suporta grande 
quantidade de volumes: 

 
a) Via intratecal. 
b) Intraóssea. 
c) Intradérmica. 
d) Intrapleural. 
e) Via muscular. 
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19. A isquemia que ocorre em úlceras de pressão é 
devido: 

 
a) Sujidade da lesão. 
b) Compressão da lesão. 
c) Anóxia dos tecidos. 
d) Fricção das roupas sobre a lesão. 
e) Desnutrição. 
 
20. Um técnico de enfermagem deve administrar 

270 ml de soro fisiológico a 0,9% em 3 horas 
com equipo de microgotas. Quantas microgotas 
devem ser administradas por minuto? 

 
a) 30 microgotas. 
b) 60 microgotas. 
c) 90 microgotas. 
d) 100 microgotas. 
e) 45 microgotas. 
 
21. São sinais e sintomas de um quadro clínico 

típico de infarto agudo do miocárdio, exceto: 
 
a) Dor no peito. 
b) Sudorese fria. 
c) Falta de ar. 
d) Agitação. 
e) Parada cardíaca. 
 
22. Antes de encaminhar o paciente para o centro 

cirúrgico é incorreto afirmar: 
 
a) Verificar pulseira de identificação. 
b) Não se deve comunicar ao paciente sobre o 

procedimento que será realizado. 
c) Verificar se o prontuário está completo. 
d) Retirar próteses móveis do paciente. 
e) Certificar-se do consentimento para o 

procedimento. 
 

23. A alimentação de um paciente com úlcera 
gástrica deve ser oferecida: 

 
a) Fracionada. 
b) De uma só vez. 
c) Em grandes quantidades. 
d) Continuamente. 
e) Não oferecer até estar curado da úlcera. 
 
24. A enfermidade transmitida pelo mosquito 
Aedes aegypti é: 

 
a) Leptospirose. 
b) Dengue. 
c) Hepatite. 
d) Cólera. 
e) Tifo. 

 
25. Em uma parada cardíaca num adulto com 2 

socorristas presentes: o primeiro inicia as 
compressões torácicas e  o segundo abre via 
aérea e se prepara para aplicar as respirações. 
Essa séria de compressões e respirações deve 
ser de: 

a) 30:2. 
b) 15:2. 
c) 30:1. 
d) 15:1. 
e) 30:3. 
 
 
26. A limpeza geral da unidade deve ser feita 

sempre que, exceto: 
 
a) O paciente falece. 
b) O paciente é transferido para outra unidade. 
c) Após alta hospitalar. 
d) Quando é operado. 
e) Todos os dias. 
 
 
27. São pontos a considerar ao se trabalhar com 

material esterilizado, menos: 
 
a) Verificar a data de esterilização. 
b) Lavar sempre as mãos antes de lidar com o 

material esterilizado. 
c) Tocar diretamente no material esterilizado com 

as mãos limpas. 
d) Colocar os pacotes em local limpo e seco. 
e) Não falar sobre o material esterilizado. 

 
 

28. O vírus da AIDS não é transmitido: 
 
a) Pelas relações sexuais. 
b) Por um abraço, beijo e talheres 

compartilhados. 
c) Por agulhas contaminadas. 
d) Por transfusão de sangue contaminado. 
e) Pela mãe contaminada que amamenta. 
 
 
29. Como administrar 1.000.000UI de uma 

medicação que apresenta frascos de 
5.000.000UI/mL? 

 
a) 0,1 mL. 
b) 0,2 mL. 
c) 0,3 mL. 
d) 0,4 mL. 
e) 0,5 mL. 
 
 
30. O tratamento dispensado ao leite para torná-lo 

apropriado para consumo é chamado de: 
 
a) Congelação. 
b) Decantação. 
c) Esterilização. 
d) Pasteurização. 
e) Desinfecção. 

 
 




