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Cargo: Técnico de Enfermagem 
 
Língua Portuguesa 
 

Herói de uniforme 
 

 No cinema brasileiro os policiais costumam ser vilões. 
Em Tropa de elite, o diretor José Padilha aborda o tema da 
violência urbana pelo ponto de vista de um policial honesto. 

Elisa Tozzi 
  
 Na primeira sequência, a câmera corre vertiginosa de 
um ângulo para o outro. A imagem muda rapidamente da 
polícia para os traficantes. Sensação de filme já visto, mais um 
sobre a violência das favelas no Rio de Janeiro. Tropa de Elite 
seria uma produção comum se seu foco não fosse inusitado no 
cinema nacional, que tende a retratar de forma desfavorável os 
policiais, de Lúcio Flávio, O passageiro da agonia (1977) a 
Carandiru (2003). Desta vez quem conta a história é a polícia, 
que aparece no filme como sendo violenta, mas honesta. 
 O filme é baseado em depoimentos colhidos pelo 
diretor José Padilha com PMs colaboradores do documentário 
Ônibus 174, e do livro Elite da Tropa, do sociólogo Luiz 
Eduardo Soares e do ex-capitão do Bope, interpretado por 
Wagner Moura. Tornou-se um sucesso antes da estreia. 
Estima-se que 1,5 milhão de pessoas tenham assistido à 
versão pirata do filme. 
 A história do filme se passa meses antes da chegada 
do Papa João Paulo 2º ao Brasil, em 1997, quando Nascimento 
tem de deixar o Bope. A dúvida sobre seu sucessor se divide 
entre o impulsivo Neto (Caio Junqueira) e o ponderado Matias 
(André Ramiro) que, recém-chegados à PM, defendem os 
preceitos éticos. 
 Nascimento reprova firmemente a corrupção policial e 
despreza profundamente os traficantes do morro. Mas a grande 
vilã do filme é a classe média “bem-intencionada” que 
administra ONGs em favelas, retratada ambiguamente como a 
financiadora oficial do tráfico. 
 Até a torcida do Flamengo se rendeu ao charme do 
Capitão Nascimento. Em setembro, durante uma partida contra 
o Sport Recife, no Maracanã, os torcedores gritavam para que 
o técnico Joel Santana deixasse o time usando uma frase do 
personagem: “Pede desligamento, 01”. O bordão é repetido 
várias vezes no filme para que o policial corrupto Fábio (Milhem 
Cortaz) desista do treinamento do Bope. [...] 
 O sucesso de Tropa de elite mostra como policiais 
honestos podem, sim, ser heróis do cinema brasileiro ─ ainda 
que eles continuem violentos, esfregando o rosto de 
estudantes viciados no sangue de traficantes mortos. 

Revista Bravo!,out. 2007. 
 

01. É correto o que se diz sobre o texto em: 
I – Para a autora do texto Tropa de Elite não é uma produção 
comum por apresentar um policial visto de uma perspectiva 
favorável. 
II – Nesta resenha, a autora destaca informações que não 
fazem parte do conteúdo do filme, mas que podem incentivar o 
leitor a vê-lo. 
III – O final do texto deixa implícito que a violência pode ser 
tolerada se ela vier acompanhada de uma ação motivada pela 
honestidade. 
a) I e II.                                        
b) II e III.  
c) I, II e III.                                    
d) I e III.                               
 
02. Em qual das frases seguintes a vírgula foi empregada para 
separar o vocativo? 
a) ...tende a retratar de forma desfavorável os policiais, de 

Lúcio Flávio, o passageiro da agonia... 
b) ...gritaram para que o técnico Joel Santana deixasse o time 

usando uma das frases do personagem: “Pede 
desligamento, 01”. 

c) Na primeira sequência, a câmera corre vertiginosa de um 
ângulo para o outro. 

d) ...Tropa de elite mostra como policiais honestos podem, sim, 
ser heróis do cinema brasileiro.              

 
03. Em qual dos períodos a seguir há uma oração subordinada 
substantiva subjetiva? 
a) Estima-se que 1,5 milhão de pessoas tenham assistido à 

versão. 
b) Desta vez quem conta a história é a polícia, que aparece no 

filme como sendo violenta, mas honesta. 
c) Os torcedores gritavam para que o técnico Joel Santana 

deixasse o time... 
d) Mas a grande vilã do filme é a classe média “bem-

intencionada” que administra ONGs em favelas...     
 
04. Em qual alternativa o sinal indicativo da crase foi usado 
incorretamente? 
a) Sua objeção à contratação do novo funcionário era absurda. 
b) À esquerda ficava o quartinho de despejos. 
c) Seu espírito agressivo levou-o àquela atitude extrema. 
d) Não costumo ir à reuniões sem hora marcada.             
 
05. Assinale a alternativa que apresenta um substantivo 
composto flexionado incorretamente no plural. 
a) Foram construídas no estado duas novas escolas médicos-

cirúrgica. 
b) Gosto de fotografar pores-do-sol. 
c) Sempre vou à academia às terças-feiras. 
d) Os tratados político-econômicos devem ser cumpridos.    
 
06. Em qual opção a concordância nominal está incorreta? 
a) Ele expôs argumentos bastantes para nos convencer. 
b) Inclusas seguem as fotos tiradas ontem. 
c) Na festa, não foi permitido entrada de crianças. 
d) As professoras mesmo limparam o pátio.       
 
07. Apenas em uma frase a concordância verbal está correta? 
Qual é ela? 
a) A mãe perdoou o filho da mentira que ele contou. 
b) Paguei a todas as prestações em dia. 
c) Quase me esquecia do compromisso que assumi com você. 
d) Todos aspiramos uma vida cheia de realizações.      
 
08. Em qual sequência todas as palavras foram formadas por 
sufixação? 
a) Reformar  -  desmontar  -  pensativo. 
b) Celeste  -  contradizer  -  impor. 
c) Rochedo  -  impaciência  -  utilizar. 
d) Pintura  -  velhice  - ferimento.     
 
09. Em qual frase há uma palavra em que o fonema /z/ é 
representado pela letra x? 
a) O funcionário foi exonerado por justa causa. 
b) Ele é muito extrovertido. 
c) O motorista ajustou o taxímetro. 
d) O povo capixaba é alegre.      
 
10. Assinale a alternativa em que há um erro de acentuação. 
a) Não gosto de bolo de amêndoas. 
b) Ele não veio porquê não quis. 
c) Seu álibi era perfeito. 
d) Comprou dois biquínis da mesma cor.        
 
Conhecimentos Específicos 
 
11. Após sofrer um acidente automobilístico o paciente não 
está sentindo os movimentos dos membros inferiores, após 
alguns exames foi diagnosticado com: 
a) Paralisia. 
b) Paresia. 
c) Hemiplegia. 
d) Paraplegia. 
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12. A coleta inadequada de dados provoca determinação 
errônea de problemas ou nos diagnósticos de enfermagem 
apresentados e, consequentemente planejamento de ação 
inapropriado. Quais são as etapas da Sistematização de 
Assistência de Enfermagem (SAE): 
a) Coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, histórico, 

prescrição de enfermagem. 
b) Coleta de dados, diagnóstico, planejamento, implementação 

e avaliação. 
c) Histórico do paciente analise clinica, planejamento e 

diagnóstico. 
d) Coleta de dados, planejamento, diagnóstico clinico. 
 
13. Dentro do hospital, aonde se localiza o expurgo: 
a) Dentro do centro cirúrgico. 
b) Setor de clinica médica. 
c) Centro de material esterilizado com sistema de centralização 

geral. 
d) Unidade de terapia Intensiva. 
 
14. Em que caso de emergência é necessário à realização dos 
procedimentos de Histerorrafia ou Histerectomia com 
transfusão sanguínea e administração de soro fisiológico a 
0,9%: 
a) Rotura Uterina. 
b) Pré-eclampsia. 
c) Toxemia gravídica. 
d) Placenta Prévia. 
 
15. O dreno de tórax com sistema de dois frascos deve ser 
sempre observado a altura da coluna liquida, pois deve flutuar 
com a respiração. Como a pressão intrapleural é 
subatmosférica, se levantarmos o frasco de drenagem até o 
nível do tórax, há sucção do liquido do frasco para dentro da 
cavidade pleural. Para evitar este tipo de acidente durante a 
movimentação ou transporte do paciente é preciso: 
a) Retirar o dreno de tórax antes de transportar o paciente. 
b) Manter o frasco abaixo do nível do paciente. 
c) Nunca pinçar o tubo de látex e não movimentar o paciente 

até que o dreno seja retirado. 
d) Pinçar o tubo de látex até que termine o procedimento de 

mobilização e posicionar o frasco abaixo do nível do tórax 
do paciente. 

 
16. Segundo as novas Diretrizes de Ressuscitação 
Cardiopulmonar (RCP) de 2010, A sequência para atendimento 
de um individuo adulto recomendada para um socorrista que 
atua sozinho é iniciada por compressões torácicas antes da 
ventilação de resgate. Eliminou-se a sequência antiga de A-B-
C, Agora a sequência a ser seguida é C-A-B. Qual o significado 
letras na nova sequência:  
a) Vias aéreas; Boa ventilação e Compressão torácica. 
b) Compressão torácica; Vias aéreas e Boa ventilação. 
c) Batimentos cardíacos; Respiração e Tônus muscular. 
d) Movimentos respiratórios, Vias aéreas, compressão torácica. 
 
17. Em uma visita ambulatorial médica, o mesmo solicita ao 
Técnico de Enfermagem que realize a administração de 
determinado medicamento. O profissional que obedecer a esta 
ordem pode ser punido por: 
a) Negligência. 
b) Inconsequência. 
c) Imprudência. 
d) Os itens A e B estão corretos. 
 
18. No caso de um incêndio em que uma pessoa sofre 
queimaduras e as chamas ainda persistem em seu corpo o 
procedimento correto é: 
a) Rolar no chão de um lado para o outro, enrolar a vitima com 

toalha ou cobertor para abafar as chamas. 
b) Jogar água abundantemente na vitima. 
c) Bater na vitima com pano úmido para apagar as chamas. 
d) Procurar um extintor de incêndio mais próximo. 

19. Relacione: 
(   ) Anti-histamínicos. 
(   ) Corticoides. 
(   ) Anti-inflamatórios. 
(   ) Ansiolíticos. 
 
I – Voltarem. 
II – Lexotan. 
III – Polaramine. 
IV – Decadron. 
 
a) III, I, II e IV. 
b) II, I, III e IV. 
c) III, IV, I e II. 
d) I, IV, III e II. 
 
20. O médico prescreveu Adrenalina 0,2 ml por via subcutânea. 
Temos disponível na farmácia seringas de insulina de 80 UI/ml.  
Quantas UI (unidades Internacionais) serão administradas? 
a) 10 UI. 
b) 20 UI. 
c) 25 UI. 
d) 30 UI. 
 
 
 
 
 
 








