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Língua Portuguesa  

TEXTO 1 

Vergonha ou medo de falar em público dificultam busca 
por emprego 

A reportagem do quadro Mercado de Trabalho 
pode ajudar quem tem dificuldade de falar em público. Há 
alguns erros que devem ser evitados no ambiente de 
trabalho. 

“Se eu falar com alguma pessoa e ficar grudada, a 
outra pessoa não vai gostar. É como se estivéssemos em 
um círculo. As pessoas precisam respeitar pelo menos um 
metro de distância para falar, principalmente em um 
ambiente empresarial”, explica Eunice Mendes, consultora 
em comunicação pessoal. 

Em uma conversa ou reunião, evite mexer no 
cabelo. Se for mulher pode prendê-lo. Não manipule objetos 
como caneta ou chaveiro, nem fique mexendo na gravata 
ou nos óculos. Elimine as palavras e expressões como “tá”, 
“né”, “ok”, “certo”, “tipo assim”, “acho que”, “a nível de” e “é 
isso aí”. Procure não usar palavras estrangeiras ou 
palavrões. 

"Não precisa ficar tenso, de braços cruzados, 
porque isso só afasta, só aumenta a distância entre você e 
as pessoas da reunião", sugere a consultora. Nem olhe 
para o chão nem para o teto. O estudante Fábio Silva, de 
tão tímido, olha para um outro ponto. “Geralmente, a gente 
foca no fundo da sala só para não ver ninguém na frente”, 
justifica. 

“Estabeleça contato comigo. No momento em que 
a pessoa olha pro chão ou pro teto, a pessoa me perde", 
orienta Eunice. "Quando a pessoa coloca as mãos para trás 
passa a mensagem de estar insegura e não sabe o que 
fazer. A mão cruzada, em cima do abdômen, significa que 
eu não estou muito receptiva e dá um ar meio relaxado. Os 
gestos, as palavras e meus atos precisam ter coerência e 
equilibro. Já a mão na cintura parece que sou dona do 
estabelecimento e isto dá uma pose muito prepotente. Se a 
pessoa tiver segurança para falar, as mãos acompanharão 
normalmente a mensagem.” 

Ele é doutor em economia, risonho e falante. 
Quem imaginaria que o economista Roberto Macedo tinha 
pavor de falar em público? Mas hoje ele ensina em 
palestras como é importante a comunicação. O medo deve 
ser enfrentado ainda na adolescência. “Tem uma certa 
patrulha porque o pessoal tem medo de falar bobagem. 
Você não pode falar abobrinha, mas não precisa ter medo 
de errar. Algumas das coisas vão dar certo. Tem uma certa 
taxa. Pode errar uns 5% ou 10%, mas se você errar 90%, é 
melhor ficar calado”, brinca Macedo. 

Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-
hoje/noticia/2011/04/vergonha-ou-medo-de-falar-em-publico-
dificultam-busca-por-emprego.html. Acesso em 17/10/2012. 

Adaptado. 

01. O Texto 1 cumpre primordialmente uma função: 

A) publicitária; objetiva propagar um produto. 
B) avaliativa; objetiva avaliar o comportamento. 
C) legislativa; objetiva estabelecer leis de conduta. 
D) literária; objetiva promover a fruição estética. 
E) didática; objetiva passar algum ensinamento. 

02. Em síntese, o Texto 1 recomenda que, para falar em 
público, em uma situação de emprego, o candidato 
deve: 

A) manter coerência e equilibro, no que se refere 
tanto aos gestos como às palavras.  

B) aproximar-se ao máximo das pessoas, para 
estabelecer contato com elas. 

C) preferir manter o cabelo preso, quer seja do sexo 
masculino quer seja do sexo feminino. 

D) posicionar as mãos atrás do corpo, para evitar 
movimentá-las em excesso. 

E) demonstrar que não tem medo de falar e, para 
isso, evitar ficar calado em qualquer situação.  

03. A análise de alguns elementos linguísticos nos permite 
afirmar que: 

1) há, no texto, a presença de várias “vozes”, as 
quais o autor delimita pela utilização de aspas.  

2) no trecho: “A mão cruzada, em cima do 
abdômen, significa que eu não estou muito 
receptiva e dá um ar meio relaxado.” (5º §), a 

locutora utiliza a forma de primeira pessoa do 
singular para fazer uma referência genérica, 
impessoal; não está falando exatamente de si 
mesma. 

3) ao iniciar o último parágrafo com: “Ele é doutor 
em economia, risonho e falante.”, o autor faz 
referência a alguém já mencionado anteriormente 
no texto. 

4) No parágrafo conclusivo, ao afirmar que “o 
pessoal tem medo de falar bobagem”, o locutor 
está fazendo uma referência bem definida e 
claramente especificada ao longo do texto. 

 
Estão corretas: 

A) 1 e 4, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 1 e 2, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

04. Para escrever um texto, o autor deve selecionar bem 
as palavras, para que elas expressem os sentidos que 
ele pretende transmitir. No caso do Texto 1, é correto 
afirmar que: 

A) ao afirmar que “A reportagem do quadro Mercado 
de Trabalho pode ajudar quem tem dificuldade de 
falar em público” (1º §), a forma verbal 
selecionada indica que o autor tem absoluta 
certeza da utilidade da reportagem.  

B) no trecho: “Elimine as palavras e expressões 
como “tá”, “né”, “ok”, “certo”, “tipo assim”, “acho 
que”, “a nível de” e “é isso aí”.” (3º §), o leitor 
deve entender que “elimine” equivale a 
“dispense”.  

C) o sentido de “a pessoa me perde”, no trecho: 
“’Estabeleça contato comigo. No momento em 
que a pessoa olha pro chão ou pro o teto, a 
pessoa me perde’” (5º §) é o mesmo de: “a 
pessoa me ofende”. 

D) com a expressão “pose muito prepotente” (5º §), 
a consultora pretendeu qualificar a pose de 
“corajosa”. 

E) “falar abobrinha”, no trecho: “Você não pode falar 
abobrinha, mas não precisa ter medo de errar.” 
(6º §), significa “falar demasiadamente”. 
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05. No Texto 1 podem ser encontradas as seguintes 
características: 

1) trechos que exemplificam as variedades 
linguísticas, principalmente as temporais. 

2) presença marcante da linguagem não verbal, 
para complementar as ideias apresentadas. 

3) nível máximo de formalidade na linguagem. 
4) predominância do sentido denotativo das 

palavras e expressões. 
 

Está(ão) correta(s): 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 4, apenas. 
E) 2 e 3, apenas.  

06. “O estudante Fábio Silva, de tão tímido, olha para um 
outro ponto.” (4º §).  O segmento sublinhado 
estabelece, no trecho dado, uma relação semântica 
de: 

A) causalidade. 
B) comparação. 
C) oposição. 
D) conformidade. 
E) conclusão. 

07. “Há alguns erros que devem ser evitados.” Assinale a 

alternativa em que o trecho apresentado está de 
acordo com as normas da regência verbal.  

A) Há alguns erros em que nos envergonhamos. 
B) Há alguns erros com os quais é difícil conviver. 
C) Há alguns erros dos quais nos constrangem. 
D) Há alguns erros a que desejamos esquecer. 
E) Há alguns erros cujos os quais devemos superar. 

08. No que se refere aos termos da oração, analise as 
proposições abaixo. 

1) No trecho: “A reportagem do quadro Mercado de 
Trabalho pode ajudar quem tem dificuldade de 
falar em público.”, o segmento destacado está 
exercendo a função de complemento do verbo 
‘ajudar’. 

2) O trecho: “Os gestos, as palavras e meus atos 
precisam ter coerência e equilibro” exemplifica 
um sujeito do tipo ‘composto’.  

3) No trecho: “[...], explica Eunice Mendes, 
consultora em comunicação pessoal.” (2º §), o 

segmento destacado tem função de aposto. 
 

Está(ão) correta(s): 

A) 1, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 2, apenas. 
D) 3, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 

 
 
 
 
 

09. “O medo deve ser enfrentado ainda na adolescência”. 

Assim como o termo sublinhado, devem ser grafadas 
com “sc” todas as formas verbais abaixo, EXCETO: 

A) ressuscitar 
B) nascer 
C) crescer 
D) falescer 
E) descer 

 
TEXTO 2 

 

 
Disponível em: http://dirkwolter.blogspot.com.br/2011/04/vergonha-
ou-medo-de-falar-em-publico.html. Acesso em 17/10/2012. 

10. No último quadrinho, a resposta do candidato ao 
emprego comprova que ele:  

A) apesar de inadequadamente vestido, demonstra 
competência para o cargo pretendido. 

B) tem pouco domínio do código linguístico utilizado 
pelo empregador, ao longo da entrevista. 

C) não compreendeu o propósito da pergunta feita 
pelo empregador em: “O senhor ficou maluco?”.  

D) desconhece totalmente as regras gramaticais da 
língua que está utilizando na entrevista. 

E) carece de qualificação profissional para qualquer 
cargo a ser ocupado, na empresa. 
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Informática Básica 

11. Considere o Sistema Operacional Windows. Com 
relação aos objetos encontrados na janela inicial do 
sistema, correlacione a segunda coluna de acordo com 
a primeira. 

1) Barra de 
tarefa 

(  ) São pequenos elementos 
gráficos aos quais 
corresponde uma aplicação 
ou arquivo. 

2) Atalho (  ) Contém todas as informações 
sobre os programas que 
estão sendo executados, e 
principalmente o botão Iniciar. 

3) Área de 
trabalho 

(  ) São miniprogramas que 
oferecem informações rápidas 
e acesso fácil a ferramentas 
usadas com frequência.  

4) Ícone (  ) É um link para um item no 
computador. É possível 
diferenciá-lo do arquivo 
original pela seta que aparece 
no objeto. 

5) Gadgets (  ) É exibida na tela quando se 
liga o computador e se faz 
logon no Windows. Serve de 
superfície para as atividades, 
como se fosse o tampo de 
uma mesa real. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 4, 1, 5, 2, 3. 
B) 4, 1, 5, 3, 2. 
C) 5, 2, 1, 3, 4. 
D) 5, 2, 1, 4, 3. 
E) 3, 1, 2, 4, 5. 

12. Com relação ao Sistema Operacional Linux, 
correlacione a segunda coluna de acordo com a 
primeira. 

1) Konqueror (   ) Distribuições de softwares 
que disponibilizam seu 
“código-fonte” e permitem 
que haja alteração do 
programa, possibilitando a 
adequação para a realização 
de tarefas específicas. 

2) KDE (   ) Codificação de dados 
através de padrões 
mundialmente conhecidos 
como confiáveis. 

3) Opensource (   ) Ambiente gráfico. 

4) Thunderbird  (   ) Gerenciador de arquivos. 
5) Criptografia (   ) Cliente de e-mails. 

 
 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 3, 5, 4, 2, 1. 
B) 5, 3, 4, 2, 1. 
C) 4, 1, 5, 3, 2. 
D) 4, 1, 2, 3, 5. 
E) 3, 5, 2, 1, 4. 

 
 
 
 

13. Considere o aplicativo Microsoft Word 2007, 
pertencente ao pacote Office. Com relação aos 
recursos usados nesse aplicativo, correlacione a 
segunda coluna de acordo com a primeira. 

 
1) Marcadores, numeração, 

lista de vários níveis, 
diminuir e aumentar 
recuo. 

(   ) Modo de 
exibição de 
documento. 

2) Colar, recortar, copiar. (   ) Configuração de 
Página. 

3) Layout de impressão, 
leitura tela inteira, layout 
Web, estrutura de 
tópicos, rascunho. 

(   ) Ações da área 
de transferência. 

4) Negrito, itálico, 
sublinhado, tachado, 
subscrito, sobrescrito. 

(   ) Ações de 
formatação de 
parágrafo.  

5) Margens, orientação, 
tamanho, colunas. 

(   ) Ações de 
formatação de 
fonte. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 3, 5, 4, 2, 1. 
B) 3, 5, 2, 1, 4. 
C) 5, 3, 2, 1, 4. 
D) 5, 3, 4, 2, 1. 
E) 4, 3, 5, 2, 1. 

 

14. A Internet é o maior conglomerado de redes de 
comunicações em escala mundial, e dispõe de milhões 
de computadores interligados. Com relação aos 
recursos utilizados na Internet, correlacione a segunda 
coluna de acordo com a primeira. 

1) Youtube (   ) Browser. 
2) Voip 

 
(   ) Rede social. 

3) Internet 
Explorer 

(   ) É um site cuja estrutura permite 
a atualização rápida a partir de 
acréscimos de artigos.  

4) Face book (   ) É um site que permite que seus 
usuários carreguem e 
compartilhem vídeos em 
formato digital. 

5) Blog (   ) É uma tecnologia que 
transforma os sinais de voz em 
pacotes digitais para 
transmissão via Internet. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 4, 3, 5, 1, 2. 
B) 3, 4, 2, 5, 1. 
C) 4, 3, 2, 1, 5. 
D) 3, 4, 5, 1, 2. 
E) 2, 3, 1, 5, 4. 
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15. Considere a planilha abaixo do Calc, ferramenta 
gerenciadora de planilhas do OpenOffice. Qual a 
alternativa que representa o valor da formula 
=SOMA(A1 ; D7), digitada na célula D9? 

 
 
 

A) 1840 
B) 120 
C) 350 
D) 615 
E) 993 

 
 
 

Conhecimentos sobre o SUS  

16. Segundo a Constituição Federal, o acesso às ações e 
aos serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS) deve ser: 

A) gratuito em todos os níveis de complexidade do 
sistema. 

B) gratuito apenas para o nível da Atenção Primária. 
C) pago em todos os níveis de complexidade do 

sistema. 
D) gratuito somente no âmbito da Estratégia Saúde 

da Família. 
E) pago para o nível de alta complexidade. 

17. Quando a Lei Orgânica da Saúde (n
o
 8.080) afirma que 

o SUS deve-se orientar pelo princípio da integralidade, 
isto significa dizer que: 

A) a gestão do SUS deve ser centralizada. 
B) o comando em cada nível de gestão do SUS 

deve envolver a participação de várias 
instituições. 

C) a assistência à saúde no SUS deve contemplar 
todos os níveis de complexidade do sistema, sem 
dicotomia entre ações e serviços preventivos e 
curativos. 

D) o processo de planejamento do SUS deve ser 
descendente, do nível federal até o local. 

E) a execução de ações e serviços de saúde no 
SUS só pode ser feita por instituições estatais.  

 
 
 
 

18. Sobre as instâncias colegiadas do SUS, é correto 
afirmar que: 

A) o Conselho de Saúde e a Conferência de Saúde 
são exclusivos dos níveis federal e estadual. 

B) a representação dos trabalhadores de saúde nos 
Conselhos de Saúde e Conferências é paritária 
em relação ao conjunto dos demais segmentos. 

C) o Conselho de Saúde é deliberativo em cada 
nível de gestão do SUS. 

D) a Conferência de Saúde deve-se reunir 
anualmente com a representação dos vários 
segmentos sociais para avaliar a situação de 
saúde e propor as diretrizes para a formulação da 
política de saúde nos níveis correspondentes. 

E) a Conferência de Saúde deve ser convocada 
ordinariamente pelo Poder Legislativo em cada 
esfera de governo. 

19. No âmbito do SUS, a Atenção Primária, também 
chamada de Atenção Básica, constitui um nível de 
atenção à saúde que deve: 

A) utilizar um conjunto de ações e serviços de saúde 
destinados somente ao tratamento e reabilitação 
de casos de doenças mais frequentes na 
comunidade. 

B) executar ações que abranjam somente o âmbito 
da promoção e proteção da saúde. 

C) priorizar o atendimento à demanda espontânea 
da população. 

D) focalizar suas ações somente no âmbito coletivo 
da comunidade. 

E) desenvolver práticas de cuidado e gestão para 
atender às demandas e necessidades de saúde, 
com maior frequência e relevância, de 
populações de territórios definidos. 

20. Segundo o Ministério da Saúde, a primeira causa de 
mortalidade infantil no Brasil, em anos recentes, deve-
se às: 

A) doenças diarreicas. 
B) doenças respiratórias. 
C) doenças imunopreveníveis. 
D) afecções originadas no período perinatal. 
E) malformações congênitas. 
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Conhecimentos Específicos 

21. De acordo com a Lei nº 7.498/86, que regulamenta o 
exercício profissional do técnico em enfermagem, 
compete a este profissional: 

1) assistir o enfermeiro na prevenção e no controle 
sistemático da infecção hospitalar. 

2) prestar cuidados diretos de enfermagem, exceto 
a pacientes graves. 

3) prevenir e controlar as doenças transmissíveis, 
em programas de vigilância epidemiológica. 

4) acompanhar a evolução e o trabalho de parto. 
 

Estão corretas, apenas: 

A) 1 e 2. 
B) 1 e 3. 
C) 2 e 3. 
D) 3 e 4. 
E) 2 e 4. 

22. Uma técnica de enfermagem apropriou-se dos valores 
doados por um cliente, no serviço em que ela 
trabalhava. A penalidade prevista para este ato, pelo 
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é 
de: 

A) advertência verbal.  
B) multa. 
C) censura. 
D) suspensão do exercício profissional. 
E) cassação do direito ao exercício profissional. 

23. Numa prescrição de 1.500 ml de soro fisiológico a 
0,9% e 1.000 ml de soro glicosado a 5% infundidos em 
24 e 12 horas, respectivamente, o gotejamento será 
de:  

A) 35 e 28 gotas/min. 
B) 21 e 35 gotas/min. 
C) 35 e 21 gotas/min. 
D) 21 e 28 gotas/min. 
E) 28 e 21 gotas/min. 

24. Em 1973, iniciou-se, através do Programa Nacional de 
Imunização, a aplicação da vacina BCG Intradérmica 
(BCG-ID). A respeito desta vacina, é correto afirmar 
que: 

A) o uso de corticoides por mais de duas semanas 
contraindica a vacinação. 

B) crianças HIV positivas assintomáticas podem 
receber a vacina. 

C) afecções dermatológicas no local da vacina não 
contraindicam sua administração. 

D) gestantes devem ser submetidas à avaliação 
médica antes da administração. 

E) está contraindicada para crianças com menos de 
4 Kg. 

 
 
 
 
 

25. Sobre a vacina contra a hepatite B, é correto afirmar 
que: 

A) ela é aspirada do frasco-ampola, que deve ser 
manuseado lentamente. 

B) sua melhor via de aplicação é o glúteo. 
C) a agulha deve ser adequada ao ângulo da 

aplicação, conforme massa muscular do usuário 
a ser vacinado. 

D) sua aplicação no músculo vasto lateral dispensa 
a prega realizada com os dedos indicador e 
polegar. 

E) dos efeitos adversos, o abscesso frio está 
associado à contaminação durante o preparo e a 
aplicação da vacina.   

26. O Diabetes Mellitus nos dias de hoje é uma epidemia 
mundial, e o pé diabético é uma complicação grave. 
Para os pés de portadores dessa doença, recomenda-
se: 

1) usar sempre meias limpas de lã ou algodão, com 
elástico.  

2) cortar as unhas de forma arredondada nos lados.  
3) usar hidratante, principalmente entre os dedos.  
4) lavar os pés usando água morna e sabão neutro.  
5) usar sapatos novos aos poucos, inicialmente em 

casa.  
 

Estão corretas, apenas: 

A) 1 e 2. 
B) 3 e 4. 
C) 1 e 3. 
D) 4 e 5. 
E) 1 e 5. 

27. O técnico de enfermagem, na assistência ao paciente 
cirúrgico, necessita, além de treinamento profissional e 
prontidão, conhecer os procedimentos cirúrgicos. 
Sobre isso, é correto afirmar que: 

A) a histerectomia consiste na retirada do útero, dos 
ovários e das trompas de Falópio. 

B) a herniorrafia consiste na retirada de parte do 
intestino. 

C) a blefaroplastia é a cirurgia das pálpebras.  
D) a ooforectomia consiste na retirada de um dos 

testículos. 
E) laparotomia se refere à abertura do tórax. 

28. Sobre o preparo pré-operatório do paciente, 
independente do tipo de cirurgia a ser realizada, é 
correto afirmar que: 

A) o banho deve ser realizado três horas antes da 
cirurgia, pois contribui para a redução da flora 
bacteriana da pele. 

B) os cabelos devem ser lavados durante o banho, 
na manhã que antecede a cirurgia. 

C) a lavagem intestinal deve ser realizada utilizando-
se de 2.500 a 3.000 ml de solução glicerinada, 
para promover o esvaziamento intestinal. 

D) alimentos devem ser oferecidos até seis horas 
antes da cirurgia. 

E) a tricotomia ou o rebaixamento dos pelos deve 
ser realizado com o tempo suficiente para impedir 
a proliferação da flora bacteriana.  
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29. A atuação do Técnico de Enfermagem no período pós-
operatório tem como objetivos restabelecer as funções 
orgânicas do paciente e prevenir os desconfortos ou 
as complicações da cirurgia. Qual a conduta que este 
profissional deve assumir neste período? 

A) realizar o cateterismo vesical. 
B) verificar a temperatura de 4 em 4 horas. 
C) anotar débitos das secreções. 
D) trocar os curativos. 
E) enfaixar membros inferiores. 

30. A respeito da esterilização de materiais, é correto 
afirmar que: 

A) a desinfecção destrói todos os agentes 
patógenos, inclusive os esporulados. 

B) substâncias oleosas exigem mais tempo de 
esterilização e temperatura mais alta. 

C) material de densidade são as agulhas, seringas e 
cubas. 

D) o calor úmido é realizado em estufas. 
E) material de superfície são as gazes, as 

compressas e os campos.    

31. A respeito da atuação do Técnico de Enfermagem ao 
cuidar de pacientes com problemas respiratórios em 
oxigenoterapia, é correto afirmar que: 

A) a administração do O2 pode ser por cânula nasal 

ou endotraqueal, máscara, tenda ou capacete. 
B) a troca do cateter, da conexão de látex, do frasco 

umidificador e da máscara ou cânula deve ser 
realizada a cada 3 dias. 

C) por ser um gás essencial ao ser humano, mesmo 
administrado em doses que ultrapassem as 
necessidades do organismo, o oxigênio não 
causa problemas. 

D) a administração de O2 por máscara não requer 

adequá-la ao tipo físico do paciente. 
E) a administração do O2 por cânula, em crianças, 

requer a introdução de pelo menos 5 cm do 
cateter. 

 

32. O crescimento e o desenvolvimento são indicadores 
de saúde das crianças, motivo pelo qual são 
acompanhados na assistência a esta clientela. Sobre o 
Crescimento e o Desenvolvimento das crianças, 
analise as proposições abaixo. 

1) Crianças sadias devem ser pesadas antes da 
consulta, e as hospitalizadas, diariamente.  

2) A estatura da criança é influenciada apenas pela 
nutrição e pela hereditariedade.  

3) O perímetro cefálico no segundo trimestre de vida 
cresce em torno de 2 cm ao mês.  

4) O perímetro torácico é aferido com a fita métrica 
colocada abaixo dos mamilos, com a criança 
sentada. 

5) O perímetro abdominal é aferido com a criança 
em decúbito dorsal.  

 

Estão corretas, apenas: 

A) 1 e 3. 
B) 2 e 3. 
C) 2 e 4. 
D) 1 e 5. 
E) 2 e 5. 

33. A respeito da assistência ao neonato, é correto afirmar 
que: 

A) para a desobstrução das vias aéreas, deve-se 
colocar o recém-nascido em decúbito ventral. 

B) a avaliação do recém-nascido é realizada 
utilizando-se a Escala de Apgar aos 60 segundos 
e aos 5 minutos, após o nascimento. 

C) a administração de 3 ml de vitamina K previne a 
doença hemorrágica do recém-nascido. 

D) a credeização (ou aplicação de nitrato de prata a 
10%) nos olhos do recém-nascido é usada em 
parto normal ou cesárea. 

E) o recém-nascido deve ser superaquecido para 
suportar a temperatura extrauterina.  

34. A respeito da assistência à mulher no período pré-
natal, são ações do técnico de enfermagem: 

A) observar que a altura uterina cresce em média 8 
cm a cada mês, medida da sínfise púbica até o 
fundo do útero. 

B) Verificar a pressão arterial, embora em uma 
gestação normal este dado não seja importante. 

C) considerar que o aumento em torno de 16 kg do 
peso é compatível com valores normais. 

D) considerar normal a frequência cardíaca fetal 
entre 120 e 160 batimentos por minuto. 

E) considerar como gestação de risco apenas as 
mulheres com baixo peso e as adolescentes. 

35. Em caso de mulher portadora de toxemia gravídica, 
deve-se: 

1) posicionar a paciente em repouso, mantendo-a 
em decúbito ventral.  

2) manter o ambiente claro e rico em estímulos.  
3) conservar grades laterais da cama elevadas e 

manter paciente em contenção leve, caso esteja 
agitada.   

4) utilizar protetores entre os dentes, para a 
paciente não morder a língua.  

5) verificar os sinais vitais a cada 6 horas, 
monitorando a temperatura.  

 

Estão corretas, apenas: 

A) 1 e 3. 
B) 2 e 4. 
C) 3 e 4. 
D) 4 e 5. 
E) 3 e 5. 

36. A sondagem nasogástrica é a introdução de uma 
sonda, pelo nariz ou pela boca, até o estômago. Sobre 
este procedimento, é correto afirmar que: 

A) a sonda nasogástrica é utilizada apenas para 
esvaziamento gástrico. 

B) antes de introduzi-la no paciente deve-se medir a 
distância do lobo do nariz ao apêndice xifoide e 
marcar a sonda com esparadrapo. 

C) o lubrificante deve ser colocado apenas na ponta 
da sonda. 

D) o paciente deve ser mantido em decúbito dorsal, 
sem travesseiro, para colocar-se a sonda. 

E) aspirar a sonda com uma seringa ou mergulhá-la 
em um copo d’água são medidas para testar o 
local de inserção da sonda.   
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37. A ausência da consciência é uma condição cerebral 
que pode levar ao estupor e coma, acompanhado de 
sintomas como respiração irregular na profundidade e 
frequência, dilatação progressiva das pupilas, entre 
outros. A respeito da assistência ao paciente 
inconsciente, é correto afirmar que: 

A) os olhos do paciente devem ficar protegidos com 
gaze umedecida em soro fisiológico. 

B) deve-se manter o paciente em decúbito ventral e 
trocar a posição a cada 6 horas. 

C) as grades laterais da cama devem ficar elevadas, 
e o paciente ser mantido em contenção de 
membros superiores. 

D) é importante auxiliar o paciente a sentar-se. 
E) exercícios passivos nas extremidades devem ser 

feitos uma vez ao dia.  

38. A ferida é a perda da integridade da pele, por 
rompimento intencional (cirurgia) ou acidental (trauma 
de suas camadas). Para o tratamento das feridas, 
usam-se coberturas ou curativos. Sobre eles, é correto 
afirmar que: 

A) o biombo nem sempre é necessário à realização 
dos curativos. 

B) os curativos fechados podem ser oclusivos 
úmidos ou secos. 

C) o carrinho pode ser usado para a realização de 
todos os curativos da unidade. 

D) os curativos sépticos são realizados antes dos 
assépticos. 

E) a desinfecção do carrinho de curativos deve ser 
realizada após o seu uso.  

39. Para a proteção podem ser usadas as bandagens, que 
são ataduras tecnicamente aplicadas sobre 
determinada parte do corpo. Sobre as bandagens, é 
correto afirmar que: 

A) sua aplicação nos membros deve ser iniciada a 
partir da raiz, até a extremidade. 

B) deve-se cobrir totalmente o membro, enfaixando 
toda a extremidade. 

C) a bandagem cruzada é utilizada para enfaixar a 
cabeça. 

D) a bandagem recorrente é usada para imobilizar 
cotovelo, punho e tornozelo. 

E) deve ser usado um material capaz de limitar ou 
impedir os movimentos, aquecer ou exercer 
pressão.  

40. No cotidiano das instituições de saúde, é a equipe de 
enfermagem a responsável por realizar a coleta de 
material para exames. A respeito desse procedimento, 
é correto afirmar que: 

A) para o exame de escarro, basta solicitar ao 
paciente que cuspa no recipiente. 

B) na coleta de urina para urocultura, usa-se coletor 
próprio, tanto para crianças como para adultos ou 
idosos. 

C) para identificar os recipientes, devem-se colocar 
os dados referentes ao cliente sobre a tampa. 

D) o paciente deve ser orientado a desprezar o 
primeiro jato de urina antes de coletar o material 
para exame. 

E) é desnecessário clampear o cateter de demora 
antes de realizar a coleta de urina para exame. 

41. A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) 
tornou-se um grave problema de saúde pública, que 
atinge qualquer segmento da sociedade. Sobre este 
problema, é correto afirmar que: 

A) o objetivo do tratamento da doença é preservar o 
sistema imunológico do portador. 

B) a adesão ao tratamento por antirretrovirais é a 
maior arma para combater a doença. 

C) para controle da doença, deve ser feita a 
notificação compulsória dos casos confirmados 
às autoridades sanitárias. 

D) a realização da busca ativa é uma ação 
desnecessária no controle da doença. 

E) o vírus HIV foi isolado apenas no sêmen, sangue 
e leite materno. 

42. A tuberculose assusta a humanidade há milênios, e 
atualmente contamina homens e mulheres de todas as 
faixas etárias em sua fase mais produtiva, e 
principalmente em países em desenvolvimento. Sobre 
esta doença, é correto afirmar que: 

A) as drogas básicas utilizadas no tratamento são: 
rifampicina, pirazinamida, izoniazida, 
estreptomicina, etambutol e etionamida, 
dependendo do esquema utilizado. 

B) o tratamento atual baseia-se na quimioterapia por 
pelo menos 4 anos. 

C) o uso das máscaras é necessário apenas para o 
profissional de saúde. 

D) o material não descartável usado deve ser 
desinfectado antes do reprocessamento. 

E) a incubação varia de 10 meses a vários anos. 

43. Sobre a técnica de verificação de pressão arterial (PA), 
é correto afirmar que: 

A) a PA deve ser verificada sempre no braço 
esquerdo, pela proximidade com o coração. 

B) o braço deve estar apoiado e posicionado acima 
do nível do coração, para evitar um resultado 
falso, maior do que o valor real. 

C) quando se verifica a PA com o braço não 
apoiado, a pressão arterial diastólica pode 
aumentar em até 10% do seu valor. 

D) nos casos em que o manguito do 
esfigmomanômetro está adaptado com folga no 
braço e a pressão é verificada, o resultado é 
falsamente baixo.  

E) quando se verifica a PA e se percebe uma falha 
durante o procedimento, este deverá ser repetido 
imediatamente. 
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44. No que se refere à verificação da Pressão Arterial 
(PA), é correto afirmar que: 

A) em  pacientes com lesão de pele nos membros 
superiores, a verificação da PA deve ser 
suprimida. 

B) há dois métodos para verificar a PA, o método 
auscultatório e o método palpatório. 

C) a conjugação dos métodos auscultatório e 
palpatório só deve ocorrer em clínicas 
especializadas, pois requer um treinamento 
específico. 

D) quando se libera a válvula do esfigmomanômetro 
rapidamente para desinsuflá-lo durante a 
verificação da PA, o resultado torna-se 
falsamente alto. 

E) se o paciente encontrar-se com dor, ansioso ou 
com a bexiga cheia, a verificação da PA pode 
levar a um resultado falsamente baixo. 

45. São cuidados a serem adotados para o paciente 
portador de sífilis: 

1) orientá-lo sobre a importância do tratamento. 
2) em caso de gestante, orientá-la sobre a 

importância do tratamento no primeiro trimestre 
da gravidez. 

3) orientá-lo sobre a manutenção da higiene da 
genitália. 

4) orientá-lo sobre a importância de não ingerir 
alimentos crus, principalmente peixes. 

5) estimular uma dieta rica em proteínas, para 
restabelecer as funções metabólicas. 

 

Estão corretas: 

A) 2, 3, 4 e 5, apenas. 
B) 1, 4 e 5, apenas. 
C) 2, 4 e 5, apenas. 
D) 1, 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 

46. São cuidados a serem adotados para o paciente 
portador de tétano acidental: 

1) utilizar o isolamento acústico do ambiente. 
2) manter o paciente imobilizado no leito. 
3) manter vigilância constante. 
4) oferecer alimentação fracionada por via oral ou 

por sonda nasogástrica. 
5) manter o paciente limpo, utilizando preservativo 

nos pacientes do sexo masculino e fraldão, nas 
do sexo feminino. 

 

Estão corretas: 

A) 2, 3, 4 e 5, apenas. 
B) 1, 4 e 5, apenas. 
C) 2, 4 e 5, apenas. 
D) 1, 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 

 
 
 
 
 

47. Sobre os métodos de esterilização de materiais, é 
correto afirmar que: 

A) o aquecimento do material na estufa se dá por 
condução. 

B) a radiação é um tipo de esterilização química. 
C) o óxido de etileno é um líquido usado na 

esterilização. 
D) o calor úmido é um método de esterilização 

química. 
E) o cobalto 60 é um gás esterilizante.  

48. Sobre a utilização de um produto químico como 
esterilizante deve se observar as seguintes 
propriedades: 

A) ser irritante, sem ser tóxico aos tecidos humanos. 
B) o alto poder de diluição da solução a ser usada. 
C) o baixo poder umectante. 
D) dispensa a limpeza do material. 
E) o tempo de exposição do material. 

49. A aspiração de secreções consiste na remoção do 
excesso de secreções existentes na cavidade oral, na 
cavidade nasal e na nasofaringe. Sobre a aspiração 
das secreções, é correto afirmar que: 

A) é desnecessário testar anteriormente o 
funcionamento do aparelho. 

B) observar se a aspiração foi satisfatória e se a 
respiração voltou ao normal. 

C) é desnecessário alternar as narinas durante o 
procedimento. 

D) a criança pode se aproximar do vaporizador, que 
não representa perigo para ela. 

E) a temperatura elevada da criança não se constitui 
em contraindicação para a realização da técnica. 

50. O câncer de colo de útero é facilmente prevenível 
quando descoberto no seu início. Sobre os exames de  
prevenção do câncer de colo uterino, é correto afirmar 
que: 

A) o teste de Schiller está indicado para os casos 
onde há desconfiança de câncer de colo de útero. 

B) a histopatologia está contraindicada nas ações 
preventivas. 

C) a colposcopia é uma ação preventiva do câncer 
de colo de útero.  

D) a espátula tipo Ayre e a escova endocervical são 
desnecessários o exame.  

E) é permitido o uso de ducha vaginal nas 48 a 72 
horas que antecedem o exame.  

 

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 





