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PORTUGUÊS 
 
Leia o texto que servirá de base para as questões 01 a 
07:  
 

TENTAÇÃO 
 

Ela estava com soluço. E como se não bastasse a 
claridade das duas horas, ela era ruiva. 

Na rua vazia as pedras vibravam de calor - a 
cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus de sua 
casa, ela suportava. Ninguém na rua, só uma pessoa 
esperando inutilmente no ponto do bonde. E como se 
não bastasse seu olhar submisso e paciente, o soluço a 
interrompia de momento a momento, abalando o queixo 
que se apoiava conformado na mão. Que fazer de uma 
menina ruiva com soluço? Olhamo-nos sem palavras, 
desalento contra desalento. Na rua deserta nenhum sinal 
de bonde. Numa terra de morenos, ser ruivo era uma 
revolta involuntária. Que importava se num dia futuro 
sua marca ia fazê-la erguer insolente uma cabeça de 
mulher? Por enquanto ela estava sentada num degrau 
faiscante da porta, às duas horas. O que a salvava era 
uma bolsa velha de senhora, com alça partida. Segurava-
a com um amor conjugal já habituado, apertando-a 
contra os joelhos. 

Foi quando se aproximou a sua outra metade 
neste mundo, um irmão em Grajaú. A possibilidade de 
comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, 
acompanhando uma senhora, e encarnada na figura de 
um cão. Era um basset lindo e miserável, doce sob a sua 
fatalidade. Era um basset ruivo. 

Lá vinha ele trotando, à frente de sua dona, 
arrastando seu comprimento. Desprevenido, 
acostumado, cachorro.  

A menina abriu os olhos pasmada. Suavemente 
avisado, o cachorro estacou diante dela. Sua língua 
vibrava. Ambos se olhavam. 

Entre tantos seres que estão prontos para se 
tornarem donos de outro ser, lá estava a menina que 
viera ao mundo para ter aquele cachorro. Ele fremia 
suavemente, sem latir. Ela olhava-o sob os cabelos, 
fascinada, séria. Quanto tempo se passava? Um grande 
soluço sacudiu-a desafinado. Ele nem sequer tremeu. 
Também ela passou por cima do soluço e continuou a 
fitá-lo. 

Os pêlos de ambos eram curtos, vermelhos. 
Que foi que se disseram? Não se sabe. Sabe-se 

apenas que se comunicaram rapidamente, pois não havia 
tempo. Sabe-se também que sem falar eles se pediam. 
Pediam-se com urgência, com encabulamento, 
surpreendidos.  

No meio de tanta vaga impossibilidade e de tanto 
sol, ali estava a solução para a criança vermelha. E no 
meio de tantas ruas a serem trotadas, de tantos cães 
maiores, de tantos esgotos secos - lá estava uma menina, 
como se fora carne de sua ruiva carne. Eles se fitavam 
profundos, entregues, ausentes de Grajaú. Mais um 
instante e o suspenso sonho se quebraria, cedendo talvez 
à gravidade com que se pediam. 

Mas ambos eram comprometidos. 

Ela com sua infância impossível, o centro da 
inocência que só se abriria quando ela fosse uma mulher. 
Ele, com sua natureza aprisionada. 

A dona esperava impaciente sob o guarda-sol. O 
basset ruivo afinal despregou-se da menina e saiu 
sonâmbulo. Ela ficou espantada, com o acontecimento 
nas mãos, numa mudez que nem pai nem mãe 
compreenderiam. Acompanhou-o com olhos pretos que 
mal acreditavam, debruçada sobre a bolsa e os joelhos, 
até vê-lo dobrar a outra esquina. 

Mas ele foi mais forte que ela. Nem uma só vez 
olhou para trás. 

Clarice Lispector 

 

QUESTÃO 01 

Observando as características inerentes ao texto, 
podemos classificá-lo quanto ao gênero em: 
 
A) Epopeia; 
B) Conto; 
C) Resenha; 
D) Dissertação; 
E) Diário. 
 

QUESTÃO 02 

Não podemos inferir sobre o texto lido: 
 
A) Ser ruivo era ser diferente e sofrer preconceito por 

essa diferença; 
B) A menina mora em uma cidade pequena; 
C) O amor da menina pelo cão durou o resto de sua vida, 

ela jamais o esqueceu; 
D) O cachorro chamou a atenção da menina porque 

também era ruivo, ela via nele sua outra metade; 
E) O título do texto é uma metáfora que significa querer o 

proibido. 
 

QUESTÃO 03 

Identifique entre as palavras tiradas do texto nos itens a 
seguir a que tem o número de letras maior que o número 
de fonemas. 
 
A) Claridade; 
B) Bolsa; 
C) Desalento; 
D) Serem; 
E) Esgotos. 
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QUESTÃO 04 

Observe os trechos extraídos do texto: 
 
“...abalando o queixo que se apoiava conformado na 
mão” 
“Que importava se num dia futuro sua marca ia fazê-la 
erguer insolente uma cabeça de mulher?” 
“Foi quando se aproximou a sua outra metade neste 
mundo, um irmão em Grajaú” 
“Pediam-se com urgência, com encabulamento, 
surpreendidos.” 
 
Os vocábulos destacados são classificados 
morfologicamente, respectivamente, em: 
 
A) Pronome relativo, pronome interrogativo, parte 

integrante do verbo, pronome recíproco; 
B) Conjunção integrante, pronome interrogativo, parte 

integrante do verbo, pronome recíproco; 
C) Pronome relativo, pronome indefinido , pronome 

apassivador, pronome reflexivo; 
D) Pronome indefinido, pronome relativo, pronome 

apassivador, pronome recíproco; 
E) Pronome relativo, pronome indefinido, parte 

integrante do verbo, pronome apassivador. 
 

QUESTÃO 05 

Em: “Por enquanto ela estava sentada num degrau 
faiscante da porta, às duas horas.” Observa-se a 
obrigatoriedade do uso do sinal indicativo de crase. 
Marque a opção em que o uso da crase é facultativo: 
 
A) Você gostou do molho à bolonhesa? 
B) Às vezes, somos surpreendidos pelo destino; 
C) Voltei à casa dos meus pais, depois de vários anos 

longe; 
D) Fui à Bolívia nas férias escolares; 
E) Entreguei o convite à minha amiga.  
 

QUESTÃO 06 

Analise o trecho: “Ela olhava-o sob os cabelos, fascinada, 
séria”. Indique a alternativa que contém erro na análise 
sintática do mesmo: 
 
A) O predicado é verbo-nominal; 
B) Em: “olhava-o” o termo destacado é objeto direto; 
C) Sob os cabelos é adjunto adverbial; 
D) O sujeito é desinencial; 
E) O período é simples. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 07 

As palavras claridade, desalento e guarda-sol foram 
formadas, respectivamente, pelo processo de:  
 
A) Composição por aglutinação, derivação prefixal e 

composição por justaposição; 
B) Derivação sufixal, derivação prefixal e  composição 

por justaposição; 
C) Derivação imprópria, derivação parassintética e 

composição por justaposição; 
D) Derivação sufixal, derivação prefixal e composição por 

aglutinação; 
E) Derivação prefixal, derivação parassintética e 

composição por aglutinação. 
 

QUESTÃO 08 

Veja esta frase de Rubem Alves: “As palavras só têm 
sentido se nos ajudam a ver o mundo melhor. 
Aprendemos palavras para melhorar os olhos". 
 
As orações destacadas podem ser classificadas 
sintaticamente, respectivamente, como: 
 
A) Oração subordinada adverbial condicional e oração 

subordinada adverbial consecutiva; 
B) Oração principal e oração subordinada adverbial final 

reduzida de infinitivo; 
C) Oração subordinada adverbial condicional e oração 

subordinada adverbial  final reduzida de infinitivo; 
D) Oração subordinada substantiva completiva nominal e 

oração subordinada adverbial temporal; 
E) Oração principal e oração subordinada adverbial 

consecutiva. 
 

QUESTÃO 09 

Assinale a alternativa que apresenta erro de regência 
verbal: 
 
A) O filme a que assisti foi maravilhoso; 
B) Aquele é o candidato em cujas palavras acreditei; 
C) A polícia vai proceder a um inquérito; 
D) Informei-lhe sobre o horário da prova; 
E) Carlos Drummond de Andrade é um autor de cuja 

obra gosto. 
 

QUESTÃO 10 

Há erro de concordância em: 
 
A) O relógio da igreja bateu doze horas; 
B) Os Estados Unidos elegeu o presidente; 
C) Os candidatos mesmos preencheram o formulário de 

inscrição; 
D) Visitamos museus e igrejas maravilhosas; 
E) Haverá dias mais difíceis, mas devemos seguir em 

frente. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 11 

Daniela dispõe em sua casa de 8 espécies de frutas 
diferentes. Ela deseja fazer uma salada contendo 6 
espécies de frutas diferentes. A quantidade de tipos de 
saladas diferentes ela pode fazer variando as espécies de 
frutas é: 
 
A) 20; 
B) 23; 
C) 28; 
D) 34; 
E) 45. 
 

QUESTÃO 12 

A afirmação “Se um jogador de futebol é alto então ele é 
eficiente no jogo aéreo.” é equivalente a: 
 
A) “Se um jogador de futebol não é eficiente no jogo 

aéreo então ele não é alto.” 
B) “Se um jogador de futebol não é alto então ele é 

eficiente no jogo aéreo.” 
C) “Se um jogador de futebol é eficiente no jogo aéreo 

então ele é alto.” 
D) “Se um jogador de futebol não é alto então ele não é 

eficiente no jogo aéreo.” 
E) “Se um jogador de futebol é eficiente no jogo aéreo 

então ele não é alto.” 
 

QUESTÃO 13 

Numa fazenda utilizam-se em média 2000 kg de ração 
para alimentar 40 vacas durante 10 dias. Num 
determinado dia, estando o estoque vazio, a fazenda 
recebe 800 kg dessa ração para alimentar 32 vacas. 
Podemos afirmar que essa ração será suficiente para: 
 
A) 4 dias; 
B) 5 dias; 
C) 6 dias; 
D) 7 dias; 
E) 8 dias. 
 

QUESTÃO 14 

Uma dona de casa comprou 9 pães. O padeiro informou 
que todos os pães pesavam 50g exceto um deles, que 
pesava menos de 50g. Usando uma balança de dois 
pratos, o número mínimo de pesagens que se pode fazer 
para descobrir qual dos pães não tem 50g é: 
 
A) 1; 
B) 2; 
C) 3; 
D) 4; 
E) 5. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 15 

Pedro estava lendo um livro e na segunda feira leu da 
página 128 até a página 175. Na terça feira ele leu 
algumas páginas. Na quarta feira ele leu da página 199 
até a página 236. A quantidade de páginas que Pedro leu 
na segunda feira e na quarta feira foi: 
 

A) 83; 
B) 84; 
C) 85; 
D) 86; 
E) 87. 
 

ATUALIDADES 
 

QUESTÃO 16 

O ex-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), 
ministro Carlos Ayres Britto, disse que encerraria sua 
carreira no Judiciário brasileiro “com o sentimento de 
dever cumprido”. Britto trabalhou como presidente da 
Casa até sexta-feira (16 de novembro), quando se 
aposentou compulsoriamente por completar 70 anos. 
Além de Ayres Brito, que outro ministro também se 
aposentou compulsoriamente em 2012: 
 

A) João Leitão de Abreu; 
B) Evandro Cavalcante Lins e Silva; 
C) Aliomar de Andrade Baleeiro; 
D) Enrique Ricardo Lewandowiski; 
E) Antonio Cezar Peluso. 
  

QUESTÃO 17 

Veja as afirmações abaixo extraídas do Jornal o Globo: 
 

I. “Com carga tributária comparável à de países de 
primeiro mundo, o Brasil arrecada mais impostos e 
contribuições, tanto federais quanto locais, que a 
maioria dos países da América Latina e inclusive de 
países ricos e industrializados; 

II. Enquanto no Brasil, a carga tributária é de 32,4% do 
Produto Interno Bruto (PIB, conjunto de bens e 
serviços produzidos no país), na média de 15 países 
analisados na América Latina, ela é de 19,4%, ou seja, 
o Brasil tem uma carga tributária 67% maior; 

III. Na América Latina, o país só fica atrás da Argentina, 
cuja receita tributária alcançou 33,5% do PIB em 
2010; 

IV. O Brasil também não se sai bem na comparação com 
os países da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), os mais 
desenvolvidos do mundo: a carga nacional, em 2010, 
superou a de 17 dos 34 países da organização, sendo 
maior que nações como Austrália, Canadá, Japão, 
Nova Zelândia, Espanha, Suíça e Estados Unidos. 

 

Estão CORRETAS as afirmações: 
 

A) Apenas I e II; 
B) I, II, III e IV; 
C) Apenas I, III e IV; 
D) Apenas I e IV; 
E) Nenhuma afirmação está correta. 
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QUESTÃO 18 

Um dos projetos de lei em discussão na Câmara Federal 
neste final de ano de 2012 foi o que trata do Marco Civil 
da Internet. Assinale a opção que define corretamente o 
objetivo deste projeto: 
 
A) Definir os critérios para utilização da internet no 

fortalecimento da união civil entre pessoas do mesmo 
sexo; 

B) Delimitar os horários para exibição de programas com 
conteúdo genuinamente nacional na rede mundial de 
computadores; 

C) Estabelecer os critérios para uso das redes sociais 
entre as camadas menos favorecidas da população 
brasileira; 

D) Definir as penalidades para os usuários menores de 
idade que praticam bullying na rede mundial de 
computadores; 

E) Estabelecer direitos de usuários e responsabilidades 
de provedores e servirá de base para leis e futuras 
decisões envolvendo a rede mundial de computadores 
no Brasil. 

 

QUESTÃO 19 

A Fifa confirmou, neste final de ano, todas as seis sedes 
pré-selecionadas para a competição de ensaio para a 
Copa do Mundo.  E as ameaçadas Recife e Salvador 
conseguiram escapar de um possível corte. Com isso, cai 
por terra a possibilidade de mais um jogo na capital 
cearense na competição que contará com a participação 
de Brasil, Uruguai, México, Espanha, Itália, Japão, Taiti e 
mais um participante africano. 
Assinale a opção em que a cidade nela indicada NÃO será 
sede da Copa das Confederações: 
 
A) Fortaleza; 
B) Rio de Janeiro; 
C) São Paulo; 
D) Belo Horizonte; 
E) Brasília. 
 

QUESTÃO 20 

“No Brasil, existem diferentes tipos de royalties, pagos ao 
governo ou à iniciativa privada. Os royalties pagos ao 
governo, por exemplo, são relativos à extração de 
recursos naturais minerais, como minérios metálicos ou 
fósseis, como carvão mineral, petróleo e gás natural, ou 
pelo uso de recursos naturais como a água, em casos 
como represamento da água em barragens hidrelétricas. 
Cada tipo de royalty, oriundo da exploração ou extração 
de determinados recursos, obedece a uma legislação 
específica, que cobra porcentagens distintas do valor 
final do produto extraído ou utilizado, e distribui esta 
renda de formas diferentes entre o Governo federal, os 
estados e os municípios”. (Fonte Wikipédia) 
Sobre o pagamento de royalties no Brasil NÃO É 
CORRETO afirmar: 
 
A) No Brasil, o petróleo pertence aos Estados, embora a 

Lei 9 478/1997 garanta que, após extraído, a posse do 
petróleo passa a ser da empresa que realiza a extração 
deste recurso natural, mediante o pagamento dos 
royalties ao governo; 

B) Atualmente, está em discussão a mudança no sistema 
de distribuição dos royalties do petróleo no Brasil, 
com a votação de uma nova lei ordinária para 
regulamentar esta questão, conforme previsto pela 
Constituição; 

C) No caso do petróleo e do gás, o royalty trata-se da 
compensação financeira paga ao proprietário da terra 
ou área em que ocorre a extração ou mineração de 
petróleo ou gás natural; 

D) Ainda não existe uma legislação que padronize os 
diferentes sistemas de cobrança e distribuição dos 
royalties existentes no Brasil, para cada tipo de 
recurso natural sob a posse do Estado; 

E) No Brasil, o uso de alguns recursos naturais finitos e 
de natureza pública, como o uso do espectro 
eletromagnético por empresas de comunicação, 
telecomunicações ou radiodifusão, não é objeto de 
cobrança de royalties. 

 

 
Anotações 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 

Na precaução do tipo aerossol, um equipamento de 
proteção individual que deve ser utilizado 
obrigatoriamente pelo paciente com diagnostico recente 
de tuberculose bacilífera ao sair do quarto para realizar 
um exame é: 
 
A) Capote; 
B) Máscara cirúrgica; 
C) Máscara FF2; 
D) Óculos de proteção; 
E) Máscara bico de pato. 
 

QUESTÃO 22 

Durante a punção de acesso em uma emergência 
traumatológica, a técnica de enfermagem se perfurou 
com a agulha do acesso periférico, qual o procedimento 
de biossegurança deve ser tomado pela profissional 
imediatamente? 
 
A) Deixar sangrar alguns segundos e proceder  lavagem 

exaustiva do local exposto com água e sabão por 5 
minutos, após secar  pode-se  utilizar de soluções 
antissépticas; 

B) Realizar expressão eficaz na lesão e lavar inicialmente 
com água e sabão por 10 minutos, após utilizar 
solução de clorexidina ou triclosan por 5 minutos; 

C) Estancar o sangramento, cobrir a lesão com gaze e 
esparadrapo, após proceder higiene das mãos com 
álcool-gel e água com detergente antisséptico; 

D) Fazer antissepsia da lesão com éter ou iodo povidona 
(PVPI), proteger o local com curativo e coletar os 
exames sorológicos necessários do paciente-fonte do 
acidente; 

E) Prosseguir normalmente o procedimento que estava 
executando, após procurar o serviço de segurança do 
trabalhador para que a conduta adequada se inicie. 

 

QUESTÃO 23 

Norma regulamentadora criada pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, que tem como finalidade 
estabelecer as diretrizes básicas para a implementação 
de medidas de proteção à segurança e à saúde dos 
trabalhadores dos serviços de saúde: 
 
A) 15; 
B) 07; 
C) 10; 
D) 32; 
E) 27. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 24 

Relacione as colunas e após aponte o item que contem a 
sequência correta: 
 
I. Degermação; 
II. Desinfestação; 
III. Detergente; 
IV. Esterilizante; 
V. Desinfetante. 
 
(   ) Substância química com propriedade tensoativa,  

solúvel, dispersa, emulsificante e umectante, que 
produz limpeza; 

(   ) Equipamento ou produto químico capaz de destruir 
todas as formas de microrganismos, inclusive 
esporos; 

(   ) Remoção de detritos da flora transitória e alguns da 
flora residente depositados sobre a pele do paciente 
ou dos profissionais por ação mecânica de 
detergente, sabão ou de substâncias antissépticos; 

(   ) Substância capaz de inibir a proliferação de 
microrganismos patogênicos em ambientes e 
superfícies à temperatura ambiente; 

(   ) Extermínio de insetos, roedores e outros seres, 
capazes de transmitir infecções ao homem. 

 
A) I, III, V, IV, II; 
B) II, IV, I, III, V; 
C) III, IV, I, V, II; 
D) IV, II, I, III, V; 
E) V, III, II, IV, I. 
 

QUESTÃO 25 

A eliminação das formas vegetativas de bactérias 
patogênicas e de grande parte da flora residente da pele 
ou mucosa, por ação de antissépticos, é chamada de: 
 
A) Assepsia; 
B) Antissepsia; 
C) Descontaminação; 
D) Esterilização; 
E) Desinfecção. 
 

QUESTÃO 26 

Os procedimentos onde existe a presença de matéria 
orgânica sem perda de continuidade do tecido envolvido 
são classificados como: 
 
A) Potencialmente contaminados; 
B) Contaminados; 
C) Críticos; 
D) Não-críticos; 
E) Semicríticos. 
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QUESTÃO 27 

Aponte a afirmativa verdadeira sobre cuidado de 
enfermagem ao paciente com febre: 
 
A) Deixar o paciente com calafrio com o mínimo de 

roupas e descoberto; 
B) Manter o paciente em ambiente quente o mais rápido 

possível; 
C) Estimular o paciente a permanecer em atividade física 

durante a febre; 
D) Fornecer líquido para ingesta oral, durante a febre 

abundantemente; 
E) Aplicar água gelada sobre a pele após administrar o 

antipirético. 
 

QUESTÃO 28 

Ao verificar o pulso de uma criança de 10 anos a técnica 
de enfermagem observou que o mesmo era de 100 bpm, 
tal achado deve ser interpretado como: 
 
A) Normoesfigmia; 
B) Bradiesfigmia; 
C) Taquiesfigmia; 
D) Eupneia; 
E) Bradicardia. 
 

QUESTÃO 29 

Paciente do sexo masculino, encontra-se com frequência 
respiratória de 30mrpm, não consegue respirar quando 
se deita, permanecendo todo o tempo sentado para 
conseguir respirar melhor, o termo técnico mais 
apropriado para relatar e o padrão respiratório do 
paciente é: 
 
A) Hipoventilação; 
B) Hiperventilação; 
C) Apneia; 
D) Dispneia; 
E) Ortopneia. 
 

QUESTÃO 30 

Para determinar a medida correta do tamanho do 
manguito e mensurar a pressão arterial de um paciente, 
a largura da braçadeira deve corresponder a ______ da 
circunferência da altura mediana do braço e o 
comprimento da braçadeira corresponder a no mínimo 
_______. O item que contém os valores que completam 
adequadamente as lacunas na ordem em que aparecem 
é: 
 
A) 20%; 40%; 
B) 30%; 60%; 
C) 40%; 80%; 
D) 50%; 100%; 
E) 15%; 30%. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 31 

Após proceder banho no leito do paciente a técnica de 
enfermagem  observa edema em membros inferiores 
apresentando contorno razoavelmente normal, 
indentação profunda após pressão com retorno da 
posição inicial do tecido moderado. Trata-se de um 
edema sulcado: 
 
A) 2+ 
B) 4+ 
C) 1+ 
D) 3+ 
E) 5+ 
 

QUESTÃO 32 

Cuidado eficaz na prevenção de úlcera por pressão: 
 
A) Arrastar o paciente ao reposicioná-lo; 
B) Sempre massagear proeminências ósseas; 
C) Mudar frequentemente a posição do paciente; 
D) Manter a pele úmida o máximo de tempo; 
E) Elevar a cabeceira em mais de 30º. 
 

QUESTÃO 33 

Ao administrar um medicamento via sonda enteral, o 
paciente deve estar posicionado em: 
 
A) Semi-Fowler 
B) Fowler 
C) Sims 
D) Tremdeleburg 
E) Ventral 
 

QUESTÃO 34 

Contraindicação para administração de medicamento 
por via intramuscular: 
 
A) Medicação de ação rápida, mas não imediata; 
B) Administração de substâncias irritantes; 
C) Aplicação de medicamentos oleosos; 
D) Aplicação de volume superior a 5 ml; 
E) Administração de metais pesados. 
 

QUESTÃO 35 

Foi prescrito 20 UI de insulina NPH, no hospital só havia 
frasco de 100 UI/ml e seringa de 3 ml. Quanto deverá ser 
aspirado do frasco para a seringa para atender a 
prescrição? 
 
A) 5 ml; 
B) 0,2 ml; 
C) 0,5 ml; 
D) 2 ml; 
E) 0,1 ml. 
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QUESTÃO 36 

De acordo com a tabela de imunização do Programa 
Nacional de Imunização, Ministério da Saúde, a vacina 
DTP (tríplice bacteriana) protege contra: 
 
A) Poliomielite; 
B) Difteria, tétano e coqueluche; 
C) Formas graves da TB; 
D) Influenza haemophilus; 
E) Sarampo, rubéola e caxumba. 
 

QUESTÃO 37 

A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa que se 
manifesta principalmente por sinais e sintomas 
dermatoneurológicos. Os casos em que o paciente possui 
pequeno número de bacilos, baciloscopia negativa, 
Mitsuda positivo, não sendo contagioso são: 
 
A) Indeterminados; 
B) Mistos; 
C) Falso-positivos; 
D) Multibacilares; 
E) Paucibacilares. 
 

QUESTÃO 38 

Considera-se fator de risco para Diabetes Mellitus tipo II: 
 
A) Uso de anticoagulantes; 
B) Idade fértil; 
C) Excesso de peso; 
D) Cirurgias anteriores; 
E) Gravidez. 
 

QUESTÃO 39 

Teste diagnóstico utilizado para diagnosticar e 
acompanhar o tratamento da Sífilis: 
 
A) Baciloscopia; 
B) FTA-Abs; 
C) HSV-1; 
D) VDRL; 
E) KOH. 
 

QUESTÃO 40 

Na consulta de prevenção do câncer de colo uterino é 
papel da técnica de enfermagem: 
 
A) Auxiliar examinador durante coleta de material; 
B) Realizar exame físico da paciente e registras; 
C) Coletar material para análise do examinador; 
D) Proceder aconselhamento pré-exame; 
E) Analisar colo uterino da paciente previamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 41 

Na consulta de pré-natal, ao verificar a pressão arterial 
de um gestante a técnica de enfermagem constata 
140X90mmHg, ao registrar o achado na cartão da 
gestante observa que as medidas anteriores eram: 
110X65mmHg e 110X70mmHg. Logo a pressão que a 
técnica de enfermagem mensurou pode indicar: 
 
A) Normalização da pressão arterial que era muito baixa; 
B) Previa hipertensão e estava em crise; 
C) Hipertensão Arterial Gestacional; 
D) Hipotensão oscilatória estendida; 
E) Padrão pressórico normal para gestante. 
 

QUESTÃO 42 

O hidroclorotiazida é um medicamento anti-hipertensivo 
que atua nos rins (néfrons) produzindo depleção do 
sódio e diminuição da resistência vascular periférica. É 
classificado como: 
 
A) Beta bloqueador; 
B) Hipoglicêmico; 
C) Inibidor simpático; 
D) Receptor A; 
E) Diurético. 
 

QUESTÃO 43 

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, na relação com os trabalhadores de 
enfermagem, saúde e outros, é proibido: 
 
A) Responsabilizar-se por falta cometida em suas 

atividades profissionais, independente de ter sido 
praticada individualmente ou em equipe; 

B) Assinar as ações de Enfermagem que não executou, 
bem como permitir que suas ações sejam assinadas 
por outro profissional; 

C) Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e 
terapêutica, onde não conste a assinatura e o numero 
de registro do profissional; 

D) Posicionar-se contra falta cometida durante o 
exercício profissional seja por imperícia, imprudência 
ou negligência; 

E) Prestar informações, escritas e verbais, completas e 
fidedignas necessárias para assegurar a continuidade 
da assistência. 

 

QUESTÃO 44 

Profissional de saúde que inobserva deveres e 
obrigações no atendimento de um paciente, age com: 
 
A) Imprudência; 
B) Imperícia; 
C) Amoral; 
D) Negligência; 
E) Desdenho. 
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QUESTÃO 45 

Para os profissionais de enfermagem a inobservância das 
normas dos Conselhos Federal e Regional de 
Enfermagem é considerada: 
 
A) Infração ética; 
B) Infração administrativa; 
C) Infração civil; 
D) Infração disciplinar; 
E) Infração agravante. 
 

QUESTÃO 46 

O suporte básico de vida, também conhecido como ABCD 
da vida, à partir de 2010 tornou-se CAB (exceção 
afogamento), mas afinal o que significa a letra A neste 
sigla? 
 
A) Abrir vias aéreas; 
B) Circulação; 
C) Desfibrilação; 
D) Aerossol; 
E) Ventilação. 
 

QUESTÃO 47 

Na ressuscitação cardiopulmonar de emergência à um 
lactente a relação ventilação/compressões é: 
 
A) 2 X 15; 
B) 5 X 25; 
C) 2 X 40; 
D) 5 X 30; 
E) 2 X 30. 
 

QUESTÃO 48 

No cuidado de enfermagem a aplicação de bolsa de água 
morna: 
 
A) Baixa a temperatura corporal central; 
B) É utilizada em pacientes idosos somente; 
C) Serve para controlar pressão arterial; 
D) Controla perda de líquidos corporais; 
E) Facilita a circulação e diminui a dor local. 
 

QUESTÃO 49 

Após puncionar o dedo do paciente para coleta de exame 
de glicemia capilar o técnico de enfermagem deve: 
 
A) Pressionar o local com algodão embebido em álcool; 
B) Lavar as mãos do paciente com água e sabão; 
C) Pressionar levemente o local com algodão seco; 
D) Pressionar o dedo do paciente contra o corpo; 
E) Reunir o material e levá-lo ao posto de cuidados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 50 

Na aplicação de medicação via intramuscular, a seleção 
do local de aplicação e calibre da agulha baseia-se nas 
características do paciente, portanto para um homem de 
90 kg, poderá utilizar: 
 
A) Região ventro-glútea e agulha 30X7; 
B) Deltoide e agulha 25X6; 
C) Vasto lateral da coxa a agulha 30X6,5; 
D) Região dorso-glútea e agulha 25X7; 
E) Braquial e agulha 13X4,5. 
 
 

 
 




