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Cargo: Técnico de Enfermagem Educacional 
 
Língua Portuguesa 
 
01. Numere os parágrafos do texto, levando em consideração 
coesão e coerências textuais:  
 

“A lusofonia e seu futuro” 

 
( ) Patrimônio de todos e elo fraterno da lusofonia de mais de 200 
milhões de falantes espalhados por todos os continentes, 
continuemos a formular os votos de Antônio Ferreira, no século 
XVI: 
“Floresça, fale, cante, ouça-se e viva 
A portuguesa língua, e já onde for 
Senhora vá de si, soberba e altiva!” 
 
( ) Em Portugal, no Brasil, em Angola, Cabo Verde, Guiné-
Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe acrescido 
recentemente de Timor, a língua portuguesa, patrimônio cultural 
de todas estas nações, tem sido, e esperamos seja por muito 
tempo, expressão da sensibilidade e da razão, do sonho e das 
grandes realizações.  
 
(  ) Os escritores dos séculos XIX e XX de todos os quadrantes 
da Lusofonia souberam garantir este patrimônio linguísticos 
herdado de tanta tradição literária. 
(BECHARA, Evanildo, Gramática Escolar da Língua Portuguesa. 

2. Ed., Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010) 
 
a) (1) (2) (3).  
b) (2) (3) (1).  
c) (2) (1) (3).  
d) (3) (2) (1).  
 
02. A crase encontra-se corretamente empregada em:  
a) Vou à casa apanhar os documentos.  
b) Assim, à distância, ela parece bem mais jovem.  
c) Irei à Nova York; depois, à Brasília.  
d) Dirigiu-se àquele senhor pobremente vestido.  
 
03. Em “Foi abolida a escravidão tardiamente, no Brasil”, o verbo 
“abolir” é classificado como:  
a) Abundante.  
b) Defectivo.  
c) Anômalo.  
d) Auxiliar.  
 
04. Faça a correspondência:  
(I) Substantivo Epiceno.  
(II) Substantivo Comum de dois gêneros.  
(III) Substantivo Sobrecomum.  
 
(   ) jornalista  
(   ) crocodilo  
(   ) vítima  
(   ) gerente  
(   ) cônjuge  
(   ) testemunha  
 
A sequência correta é:  
a) (II) (I) (III) (II) (III) (III).  
b) (I) (II) (III) (I) (III) (III).  
c) (III) (I) (II) (III) (II) (II).  
d) (I) (III) (II) (I) (II) (II).  
 
05. A concordância encontra-se correta somente na alternativa:  
a) Conheço-os bastantes bem.  
b) Eram pai e mãe extremosos.  
c) Os alunos farão provas juntos com os funcionários.  
d) Eles estavam sempre alertas contra o inimigo.  
 
06. A palavra cuja separação silábica encontra-se correta é:  
a) Con-fe-c-ção.  
b) Su-bs-cre-ver.  

c) Ab-rup-to.  
d) Sub-li-me.  

Conhecimentos Específicos 

07. A administração de medicamentos é uma das atividades de 
maior responsabilidade da enfermagem e a sua correta execução 
depende da aplicação de diversos princípios científicos. Quanto a 
administração de medicação via intramuscular na região 
deltóidea, a dosagem máxima para esse local é: 
a) 1ml. 
b) 2 ml. 
c) 3ml. 
d) 4ml. 
 
08. Epidemiologia é uma ciência que estuda quantitativamente a 
distribuição dos fenômenos de saúde/doença e seus fatores 
condicionantes e determinantes nas populações humanas. Na 
prática da enfermagem, é uma área que analisa a ocorrência de 
doenças em massa, levando em consideração os eventos 
relacionados à saúde das populações e suas aplicações no 
controle de problemas de saúde. Quanto a terminologia, assinale 
a alternativa incorreta: 
a) Incidência expressa a velocidade de ocorrência, na medida em 

que identifica a frequência de casos novos em um 
determinado período observados.  

b) Prevalência expressa o total acumulado de casos em um 
determinado período observado. 

c) Epidemia é o aumento expressivo da quantidade de pessoas 
acometidas pela doença em um período especificado. 

d) Pandemia é uma epidemia que atinge regiões limitadas, não 
ocorre o risco de espalhar para pessoas de outras 
comunidades. 

 
09. Infecção hospitalar é qualquer tipo de infecção adquirida 
após a entrada do paciente em um hospital ou após a sua alta 
quando essa infecção estiver diretamente relacionada com a 
internação ou procedimento hospitalar, como, por exemplo, uma 
cirurgia. Quanto à classificação das cirurgias por potencial de 
contaminação é correto afirmar: 
a) Cirurgias Limpas - são aquelas realizadas em tecidos 

colonizados por flora microbiana pouco numerosa ou em 
tecidos de difícil descontaminação, na ausência de processo 
infeccioso e inflamatório e com falhas técnicas discretas no 
trans-operatório.  

b) Cirurgias Potencialmente Contaminadas - são aquelas 
realizadas em tecidos estéreis ou passíveis de 
descontaminação, na ausência de processo infeccioso e 
inflamatório local ou falhas técnicas grosseiras, cirurgias 
eletivas com cicatrização de primeira intenção e sem 
drenagem aberta. Cirurgias em que não ocorrem penetração 
nos tratos digestivos..  

c) Cirurgias Contaminadas - são aquelas realizadas em tecidos 
recentemente traumatizados e abertos, colonizados por flora 
bacteriana abundante, cuja descontaminação seja difícil ou 
impossível, bem como todas aquelas em que tenham 
ocorrido falhas técnicas grosseiras, na ausência de 
supuração local.  

d) Cirurgias Infectadas - são todas as intervenções cirúrgicas 
realizadas em qualquer tecido ou órgão, em ausência de 
processo infeccioso (supuração local) e/ou tecido necrótico.  

 
10. As Precauções para Isolamento, baseados no modo de 
transmissão dos microrganismos; podem ser classificados em 3 
tipos: Precauções de Contato, Precauções Respiratórias para 
Aerossóis e Precauções Respiratórias para Gotículas. Assinale a 
alternativa em que todas as doenças necessitam de precauções 
respiratórias por aerossóis. 
a) Sarampo, Caxumba, Rubéola e Tuberculose. 
b) Sarampo, Varicela, Tuberculose pulmonar e herpes zoster 

disseminado. 
c) Tétano, Coqueluche, Sarampo e Tuberculose. 
d) Pneumonia por micoplasma, Influenza, Caxumba e Rubéola. 
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11. As ações de vacinação são coordenadas pelo Programa 
Nacional de Imunizações (PNI) da Secretaria de Vigilância em 
Saúde do Ministério da Saúde que tem o objetivo de erradicar, 
eliminar e controlar as doenças imunopreveníveis no território 
brasileiro. Assinale a alternativa que corresponde a doença 
considerada erradicada no Brasil. 
a) Varíola. 
b) Poliomielite. 
c) Coqueluche. 
d) Difteria. 
 
12. Os sinais vitais são um meio rápido e eficiente para se 
monitorar as condições de um paciente ou identificar a presença 
de problemas. É considerado como uma ferramenta muito 
importante na área da enfermagem, a qual, o profissional 
necessita possuir o conhecimento sobre as técnicas de aferição 
dos SSVV e padrões de normalidade. Quanto à terminologia 
básica utilizada, assinale a alternativa correta: 
a) Bradicardia: Frequência cardíaca abaixo do normal: < 70 bpm. 
b) Taquicardia: Frequência cardíaca acima do normal: > 80 bpm. 
c) Taquisfigmia: Pulso fino e rápido. 
d) Bradisfigmia: Pulso lento e arrítmico. 
 
13. O Desfibrilador Externo Automático (DEA) é um aparelho 
eletrônico portátil muito utilizado nos atendimento de PCR que 
diagnostica automaticamente as arritmias cardíacas. Assinale a 
alternativa que possui as situações indicadas para o uso do 
Desfibrilador: 
a) Fibrilação Ventricular e Taquicardia Ventricular. 
b) Atividade elétrica sem pulso e Flutter Atrial. 
c) Flutter Ventricular e Taquicardia. 
d) Taquicardia e Assistolia. 
 
14. As convulsões são crises caracterizadas por perda súbita da 
consciência, geralmente acompanhadas de fortes abalos 
musculares (relaxamentos e contrações alternados), eliminação 
involuntária da urina e cessação da deglutição, acompanhada de 
apnéia com duração de alguns segundos e de um “despertar” 
confuso e desorientado. Assinale a alternativa incorreta quanto 
aos primeiros socorros: 
a) Afrouxar as vestes que estejam justas: cintos, gravatas, 

colarinhos. Retirar possíveis adereços (colares, cachecóis) e 
próteses (dentadura, aparelhos dentários móveis) que o 
paciente esteja usando, tendo o cuidado de não se ferir em 
uma eventual mordida do paciente. 

b) Proteger a cabeça do paciente e colocá-la de lado, evitando 
que a língua caia para trás e obstrua a passagem da 
respiração. Oferecer água a vitima para facilitar o retorno da 
consciência.  

c) Deitar o paciente sobre um lugar espaçoso e contê-lo para que 
ele não caia e não se fira, permitindo que os movimentos 
convulsivos se realizem até que terminem espontaneamente. 
Retirar objetos perigosos das proximidades do paciente.  

d) Manter-se junto do paciente até que ele recobre 
completamente sua orientação.  

 
15. Cirurgia é a parte do processo terapêutico em que o cirurgião 
realiza uma intervenção manual ou instrumental no corpo do 
paciente. A cirurgia é caracterizada por três tempos principais: 
dierese: divisão dos tecidos que possibilita o acesso à região a 
ser operada, hemostasia: parada do sangramento, síntese: 
fechamento dos tecidos. Assinale a alternativa que corresponde 
a sequência correta quanto a terminologia cirúrgica. 
 
1- Remoção de um órgão ou parte dele                      (  ) Rafia 
2- Abertura cirúrgica de uma nova boca                      (  ) Ectomia 
3- fixação de um órgão                                                (  ) Scopia 
4- Sutura                  (  ) Stomia 
5- Olhar no interior    (  ) Pexia 
a) 3, 2, 5, 1, 4 
b) 2, 1, 5, 4, 5 
c) 4, 1, 5, 2, 3 
d) 4, 2, 5, 3, 1 
 

16. O Alojamento conjunto Segundo o Ministério da Saúde, é um 
sistema hospitalar na qual o recém nascido sadio, logo após o 
nascimento, permanece ao lado da mãe 24 horas por dia, num 
mesmo ambiente, até a alta hospitalar. Assinale a alternativa 
correta quanto aos critérios utilizados para o recém nascido 
poder seguir para o alojamento conjunto após o nascimento. 
a) Peso: 2.500 a 4.000 Kg e Apgar de 5minutos maior ou igual a 

7. 
b) Peso: 2.000 a 3.000 Kg e Apgar de 5 minutos maior ou igual a 

5. 
c) Peso: 1.750 a 3.000 Kg e Apgar de 5 minutos maior ou igual a 

8. 
d) Peso: 2.250 a 3.000 Kg e Apgar de 5 minutos maior ou igual a 

9. 
 
17. Dentre as novas opções para armazenamento de arquivos, 
podemos destacar a tecnologia cloud computing ou computação 
nas nuvens. Hoje em dia, disponível na internet, temos inúmeras 
opções. Dentre as alternativas abaixo a ferramenta que trabalha 
com armazenamento de arquivos nas nuvens é? 
a) Pen Drive. 
b) SkyDrive. 
c) Memória RAM. 
d) HD externo.  
 
18. O editor de texto Microsoft Word faz parte de um conjunto de 
aplicativos desenvolvidos para execução de tarefas de escritórios 
entre elas, criação de textos, planilhas de cálculo, entre outros. 
Este pacote de aplicativos é chamado: 
a) Microsoft Office.  
b) Microsoft MSN. 
c) Microsoft Outlook. 
d) Microsoft Essentials. 
 
19. Umas das ferramentas do aplicativo Microsoft Excel é a 
criação de gráficos. Observe o gráfico a seguir e responda a 
pergunta abaixo. 

 

 

  

 

 

 

O modelo do gráfico exibido na figura é: 
a) Barras.  
b) Colunas.  
c) Linhas.  
d) Área.  
 
20. Com as novas tecnologias criadas é cada vez mais comum a 
diminuição de tamanho dos computadores e a eliminação de fios 
e cabos. Para que uma rede sem fio funcione por completo é 
necessário à existência de um aparelho para recebimento e 
envio de sinal, que é chamado de: 
a) HD externo. 
b) Impressora. 
c) Roteador Wireless. 
d) CPU.  
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