CONCURSO PÚBLICO – EDITAL nº 251/DDP/2013
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
INSTRUÇÕES
1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (Língua Portuguesa +
Conhecimentos Específicos) é de três horas, incluindo o tempo destinado ao
preenchimento do cartão-resposta.
2. Confira no cartão-resposta seu número de inscrição, o cargo para o qual se inscreveu e os
demais dados. Transcreva-os nos quadros abaixo e assine no local indicado. Verifique no
cartão-resposta se há marcações indevidas nos campos destinados às respostas. Se houver,
comunique o fato imediatamente ao fiscal.
3. Depois de autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas no caderno de prova, se a
sequência de questões, no total de quarenta, está correta e se há imperfeições gráficas que
possam causar dúvidas. Comunique imediatamente qualquer irregularidade ao fiscal.
4. Cada questão objetiva é apresentada com cinco alternativas diferentes de respostas (de “A”
a “E”), das quais apenas uma é correta.
5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos
fiscais. Utilize os espaços e/ou as páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas
do caderno de prova.
6. Transcreva com caneta esferográfica transparente, de tinta preta (preferencialmente) ou
azul, as respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento
válido para efeito de correção. Em hipótese alguma haverá substituição do cartãoresposta por erro de preenchimento ou por qualquer dano causado pelo candidato.
7. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o
porte e a utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de
relógios, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta,
sendo eliminado do concurso o candidato que descumprir essa determinação.
8. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o cartão-resposta. Você só poderá
entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo após as 16h30min.
9. Os três últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as suas provas e os seus
cartões-resposta e retirar-se do local simultaneamente.
10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última
folha do caderno de prova, o qual poderá ser destacado e levado com você.

___________________________________________
ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

INSCRIÇÃO

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

CARGO

LOCAL / SETOR / GRUPO / ORDEM

LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 1

37% das cidades não atingem metas do Ideb 2011
O Ministério da Educação divulgou os novos números do Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica, o Ideb, com os resultados de 2011. Pelos dados, as notas de mais de 37% das cidades
brasileiras nos anos finais do Ensino Fundamental ficaram abaixo da meta estipulada pelo
Ministério da Educação para 2011. O MEC esperava que as redes públicas, ao final da 8ª série,
fossem capazes de atingir nota 3,7. Mesmo assim, muitas não conseguiram.
Em oito estados – Amapá, Alagoas, Maranhão, Sergipe, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte,
Roraima e Tocantins – menos de 50% dos municípios atingiram essa nota. No Rio de Janeiro,
único estado da região Sudeste nesse grupo, apenas 41,3% das cidades atingiram a meta. Em
Roraima nenhum dos 17 municípios foi capaz de chegar aos 3,7. A nota do estado como um todo,
3,6, foi inferior à nota que havia sido registrada pelo Ideb em 2009 – quadro que se repetiu no
Amapá, em Alagoas e no Mato Grosso do Sul. Mesmo na região Sul do país, apenas 60% das
cidades atingiram a meta. O Ideb é medido a partir da combinação do resultado individual obtido
pelos estudantes na Prova Brasil – que avalia o desempenho em língua portuguesa e matemática
– com a taxa de aprovação das escolas. Este índice mostra a eficiência do fluxo escolar.
Do total de municípios do país, 73,5% tiveram notas até 4,4. Apenas 1,5% das cidades
conseguiram notas superiores a 5,5. Destas, 53 ficam no Sudeste, 20 no Sul e, apenas uma no
Nordeste, o heróico município de Vila Nova do Piauí, no estado homônimo do Piauí. Em Alagoas
todas as cidades do estado ficaram com notas abaixo de 3,4.
Início do fundamental – Ao todo, 55,1% das cidades com rede de educação municipal – que no
início do ensino fundamental responde por 80% das matrículas do Brasil – tiveram Ideb inferior a
5. As disparidades regionais se mantêm: enquanto Sergipe tem 80,9% das escolas municipais
com notas inferiores a 3,7; em Santa Catarina esse mesmo número não passa de 0,7%. Apenas
674 dos 5.136 municípios do país avaliados conseguiram Ideb igual ou superior a 6, sendo que
nenhum deles na região Norte. Onze estão localizados no Nordeste, 25 no Centro-Oeste, 179 no
Sul e 459 no Sudeste.
Distribuição, por município, das notas do Ensino Fundamental em Santa Catarina no IDEB 2011

Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/ideb-mais-de-37-dos-municipios-do-pais-nao-atingem-metanos-anos-finais-do-ensino-fundamental>. Acesso em: 9 out. 2013.
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01)

Marque V (VERDADEIRO) ou F (FALSO), de acordo com as informações do Texto 1.

( )

Do total de municípios do país, a maioria obteve notas até 4,4. Um município do Nordeste,
Vila Nova do Piauí, que fica no estado do Piauí, alcançou nota superior a 5,5.
No estado do Rio de Janeiro 41,3% dos municípios não atingiram a meta de 3,7 estipulada
pelo Ministério da Educação.
Em Roraima nenhum dos 17 municípios atingiu a meta do Ideb determinada pelo Ministério
da Educação.
Oito municípios (Amapá, Alagoas, Maranhão, Sergipe, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte,
Roraima e Tocantins) atingiram a meta de 3,7 no Ideb.

( )
( )
( )

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

02)

V–V–F–F
F–F–V–V
F–V–F–V
V–F–V–F
V–V–V–F

É CORRETO afirmar, a partir do Texto 1, que:

A( ) no Ensino Fundamental, mais que a metade das cidades com rede de educação municipal
teve Ideb inferior a 5.
B( ) o Ideb é medido a partir da combinação do resultado individual obtido pelos estudantes na
Prova Brasil – que avalia o desempenho em todas disciplinas ministradas em cada série –
com a taxa de aprovação das escolas.
C( ) na região Sul do país, 60% das cidades atingiram a meta, sendo esta a única região a atingir
a meta do Ministério da Educação.
D( ) no Ensino Fundamental, ao todo, 55,1% dos matriculados do Brasil tiveram Ideb inferior a 5.
E( ) Apenas 5.136 municípios avaliados conseguiram Ideb igual ou superior a 6, sendo que
nenhum deles na região Norte.

03)

Considere as informações do Texto 1 e analise as afirmativas a seguir.

I.

Santa Catarina apresenta um percentual maior de municípios com notas na faixa de 3,5 a
4,4 se comparada às mesmas notas da região Sul inteira.
Em Santa Catarina, o percentual de municípios com notas até 3,4 no Ideb é menor que o da
totalidade da região Sul.
Em Santa Catarina, o percentual dos municípios com notas de 0 a 4,4 é maior que o
percentual da região Sul no todo, no mesmo intervalo.
Santa Catarina apresenta vantagem quando somados os percentuais de notas acima de 4,5
em relação ao percentual da região Sul no todo, para as mesmas notas.

II.
III.
IV.

Assinale a alternativa CORRETA.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Somente a afirmativa IV está correta.
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04)

É CORRETO afirmar, em conformidade com o Texto 1, que:

A( ) em Santa Catarina, os dados relativos aos anos finais apresentam número maior de
municípios com notas mais elevadas se comparados com os dados relativos aos anos
iniciais.
B( ) nos anos finais, a região Sul, em sua totalidade, apresenta um índice mais vantajoso no
tangente às notas até 3,4, ou seja, o maior número de notas nessa escala indica mais
qualidade no ensino.
C( ) Santa Catarina não entra no cômputo dos dados da região Sul.
D( ) Santa Catarina apresenta índices mais expressivos acerca da qualidade do ensino nos anos
iniciais, quando comparados aos da região Sul no todo, mas perde em relação aos anos
finais.
E( ) nos anos finais, Santa Catarina apresenta percentuais que indicam maior número de
municípios com notas mais altas no Ideb, quando comparados com os dados da região Sul
no todo.

05)

Ao retomarmos informações do Texto 1, marque a alternativa CORRETA conforme a norma
padrão escrita.

A( ) O maior percentual de Santa Catarina foi registrado referente às notas da rede pública (anos
finais), com notas que vão de 3,5 à 4,4.
B( ) A rede municipal (anos iniciais) de Santa Catarina apresentou índices do Ideb que vão de
0,8% (notas até 3,4) à 29.6% (notas 5,5 ou mais).
C( ) Os dados sugerem uma reflexão porque há tanta disparidade entre os índices do Ibed no
Brasil.
D( ) Podemos inferir que o cenário educacional do Brasil reflete as políticas públicas de
investimento em educação, onde quem investe mais apresenta melhores resultados.
E( ) Em Santa Catarina há notas baixas (até 3,4) e há notas elevadas (5,5 ou mais). A nota baixa
representa um índice menor (0,8% e 0,4%); já a nota alta, um índice maior (29,6% e 3,9%)
em relação às redes municipal e pública.

Texto 2

Presas 12 pessoas acusadas de tráfico de mulheres para Suíça
Doze pessoas foram presas ontem acusadas de tráfico de mulheres para exploração sexual. Os
aliciadores ganhavam R$ 700 por mulher enviada à Suíça, onde permaneciam em cárcere
privado, sofrendo privação de alimentos e agressões.
Os presos serão indiciados pelos crimes de tráfico de pessoas e formação de quadrilha e podem
pegar até 32 anos de prisão. A operação Tarô foi realizada, em conjunto, pela polícia federal
brasileira e pela polícia judiciária suíça.
Na Suíça, quatro pessoas foram presas e nove brasileiras detidas para serem interrogadas,
podendo ser deportadas para o Brasil. No Brasil, outras oito pessoas foram detidas e foram
cumpridos oito mandados de busca e apreensão.
Segundo a PF, a sede da quadrilha, liderada pelo suíço Hunziker Heinz, de 58 de anos, ficava em
Belo Horizonte (MG). Lá, aliciadores recrutariam mulheres, enviando-as para prostituição em
Zurique, na Suíça. As investigações começaram em 2005. Segundo o artigo 231 do Código Penal,
a pena para tráfico de pessoas varia de 6 a 16 anos de prisão. A de formação de quadrilha é de
seis a 16 anos de prisão.
Disponível em: <http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=325443>. Acesso em: 05 out. 2013.
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06)

Responda V (VERDADEIRO) ou F (FALSO) para as afirmativas abaixo, referentes ao Texto
2, de acordo com a norma padrão escrita.

( )

O verbo sublinhado “ganhavam” está na 3a pessoa do plural, concordando com o
“mulher”, também na 3a pessoa do plural.
O verbo sublinhado “ganhavam” está na 3 a pessoa do plural, concordando com o
“mulher”, na 3a pessoa do singular.
O verbo sublinhado “ganhavam” está na 3a pessoa do plural, concordando com o
“aliciadores”, também na 3 a pessoa do plural.
O verbo sublinhado “permaneciam” está concordando adequadamente com o
“mulher”.

( )
( )
( )

sujeito
sujeito
sujeito
sujeito

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

07)
A(
B(
C(
D(
E(

V–F–V–F
F–F–V–F
F–V–F–V
F–V–V–V
V–F–F–V
Relacione CORRETAMENTE o gênero e a tipologia correspondentes ao Texto 2.

)
)
)
)
)

Gênero: jornal. Tipologia: narração.
Gênero: artigo de opinião. Tipologia: dissertação-argumentação.
Gênero: mídia. Tipologia: descrição.
Gênero: notícia. Tipologia: dissertação-exposição.
Gênero: reportagem. Tipologia: injunção.
Texto 3
Como provar que não sou usuário de drogas?

Costumo sair de balada nos fins de semana e consumo bebida alcoólica socialmente. Às vezes
chego de madrugada e meus olhos ficam vermelhos (devido ao sono e ao álcool); além disso, sou
uma pessoa um pouco nervosa (nada fora do normal), mas isso já bastou para meus pais me
acusarem que sou usuário de drogas. Até fuçam no meu guarda-roupas ou coisas pessoais na
esperança de encontrar algo que prove o que eles afirmam! Alguém já passou por esse
problema? Quero achar algum modo de provar minha inocência, pois já estão ficando
insuportáveis essas discussões sem fundamento! Me ajudem, por favor...
Disponível em: <http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20101201212750AAHk5Jn>. Acesso em: 6 out. 2013.
[Adaptado]

08)

Assinale a alternativa CORRETA.
No fragmento “sou uma pessoa um pouco nervosa”, destacado do Texto 3, se trocássemos
a expressão “um pouco” pela palavra “meio”, esta seria flexionada quanto ao gênero?

A( ) Sim, pois teríamos concordância nominal. O adjetivo “nervosa” concordaria com o
substantivo “pessoa” em gênero, número e grau.
B( ) Sim, pois teríamos concordância verbal. O verbo “nervosa” concordaria com o substantivo
“pessoa” em gênero, número e pessoa.
C( ) Não, pois o texto refere-se a um sujeito masculino. Assim, o termo “meio” concordaria com o
sujeito no gênero masculino e singular.
D( ) Não, pois a palavra “nervosa” está na função de advérbio de modo, permanecendo
invariável.
E( ) Sim, pois teríamos uma concordância nominal. O adjetivo “nervosa” concordaria com o
substantivo “pessoa” em gênero feminino e número singular.
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09)

Os trechos abaixo compõem um texto, mas estão desordenados. Ordene-os e indique a
alternativa CORRETA na composição de um texto coeso e coerente.
(Disponível em: <http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/ variedades/vida-e-saude/noticia/2013/09/parar-defumar-pode-diminuir-a-dor-nas-costas-aponta-estudo-4283676.html>. Acesso em: 28 set. 2013. [Adaptado]

( )

Ao longo desse período os pesquisadores revisaram o histórico de tabagismo e de dor de
mais de 5,3 mil pacientes com dores oriundas de alguma desordem da coluna, que tenham
sido tratados com cirurgia ou não.
Os dados também revelaram que aqueles que pararam de fumar durante o curso do estudo
relataram uma melhora mais acentuada na dor nas costas do que aqueles que continuaram
a fumar. Além disso, a média de melhora na classificação da dor nas costas foi clinicamente
mais significativa entre os não-fumantes, e o grupo que continuou a fumar durante o
tratamento não apresentou nenhuma melhora clinicamente significativa no relato da dor.
Diversas pesquisas têm revelado uma ligação entre o tabagismo e o risco aumentado para a
dor lombar da coluna. Um novo estudo, publicado no The Journal of Bone and Joint Surgery,
revela que os fumantes que sofrem de distúrbios da coluna vertebral e dor lombar relataram
maior desconforto do que pacientes com transtornos da coluna vertebral que pararam de
fumar durante um período de tratamento, com duração de oito meses.
Esses resultados apontam que o estudo reforça a necessidade da criação de programas de
apoio ao paciente com doença da coluna vertebral dolorosa que deseja parar de fumar,
afirma o neurocirurgião especialista em coluna Cezar Augusto Oliveira.
“Já sabemos que a nicotina aumenta a dor. Nesse estudo, os pacientes que pararam de
fumar durante o período da pesquisa melhoraram muito mais. Os que continuaram a fumar
não apresentaram estatisticamente nenhuma melhora, independentemente do tratamento
empregado. Fumar é ruim para a saúde e especificamente para os que sofrem com
problemas de coluna. Basicamente, a probabilidade de melhorar com o tratamento cirúrgico
ou não-cirúrgico é diminuída dramaticamente se o paciente é um fumante”, completa o
médico.
Os dados, primeiramente, apontaram que pacientes que nunca fumaram e os fumantes que
deixaram o vício há algum tempo relataram dor significativamente menor na coluna em
comparação aos fumantes atuais e àqueles que tinham parado de fumar durante o período
de estudo. Os fumantes relataram significativamente mais dor quando comparados com os
pacientes que nunca fumaram.

( )

( )

( )

( )

( )

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

2–5–1–4–3–6
1–2–3–5–4–6
2–4–1–5–6–3
1–2–3–4–5–6
2–6–1–4–3–5
Texto 4

Diz a lenda que Rui Barbosa, ao chegar em casa um certo dia, ouviu um barulho estranho vindo
do seu quintal.
Chegando lá, constatou um ladrão tentando levar seus patos de criação.
Aproximou-se vagarosamente do indivíduo e, surpreendendo-o ao tentar pular o muro com seus
amados patos, disse-lhe:
"Oh, bucéfalo anácrono! Não o interpelo pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes, mas sim
pelo ato vil e sorrateiro de profanares o recôndito da minha habitação, levando meus ovíparos à
sorrelfa e à socapa. Se fazes isso por necessidade, transijo; mas se é para zombares da minha
elevada prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com minha bengala fosfórica bem no
alto da tua sinagoga, e o farei com tal ímpeto que te reduzirei à quinquagésima potência que o
vulgo denomina nada."
E o ladrão, confuso, diz:
"Dotô, eu levo ou deixo os pato?"
(autor desconhecido)
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10)
A(
B(
C(
D(
E(

Considerando o Texto 4, assinale a afirmativa CORRETA:
)
)
)
)
)

Rui Barbosa faz uso onomatopaico da linguagem.
Rui Barbosa e o ladrão falam variantes distintas da mesma língua.
O ladrão utiliza uma variante culta da língua.
O ladrão faz uso da linguagem conotativa.
Há uma convergência entre os usos das linguagens do ladrão e de Rui Barbosa.
Texto 5
A presença de água nos seres vivos

Um dos fatores que possibilitaram o surgimento e a manutenção da vida na Terra é a existência
da água. Ela é fundamental ao ser humano, pois compõe a biosfera e cobre a maior parte da
superfície do planeta, além de ser essencial ao ecossistema, que comporta diversos ambientes a
fim de possibilitar a existência de seres vivos das mais variadas formas e tamanhos. Às vezes,
nos esquecemos que todos esses seres vivos têm em comum a água presente na sua
composição.
Disponível em: <http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Agua/. Acesso em: 6 out. 2013>. [Adaptado]

11)

A(
B(
C(
D(
E(
12)

Assinale a alternativa CORRETA. Conforme a norma padrão escrita, se o período
sublinhado no Texto 5 fosse reescrito alterando-se o sujeito “Ela” para “Elas”, os verbos em
itálico deveriam ser conjugados como segue:
)
)
)
)
)

são – compõem – cobrem – serem – comporta – possibilitar
são – compõem – cobrem – serem – comportam – possibilitarem
são – compõe – cobrem – ser – comportam – possibilitar
são – compõe – cobre – ser – comporta – possibilitarem
são – compõe – cobrem – serem – comportam – possibilitar
Leia o texto a seguir e assinale a opção CORRETA que lhe dá sequência com coerência e
coesão.
Direito

Por “direito” podemos entender vários e diferentes significados. Seria difícil, mesmo, dizer em
poucas palavras um só ou seu significado verdadeiro. No entanto, diferentes abordagens a
respeito do significado do vocábulo “direito” podem ser trazidas ao presente texto.
A primeira análise semântica do termo traz o clássico significado de algo que é reto ou que segue
em linha reta o que é estabelecido segundo dada forma de ordenação. A sua utilização na vida
cotidiana é muito comum.
Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=870>. Acesso
em: 8 out. 2013. [Adaptado]

A( ) Em virtude disso, nem sempre são muito claros os limites entre direitos e deveres, haja vista
as possibilidades de interpretação da lei.
B( ) Também podemos falar que alguém está com o direito quando suas ações estão em
conformidade com as leis em vigor naquela sociedade.
C( ) Em consequência, a ciência produz os conhecimentos necessários de modo a aferir com
precisão os resultados esperados.
D( ) No entanto, a sociedade moderna está condicionada às ideologias do mercado consumista,
ou seja, àquelas que movem no mundo na perspectiva do capital.
E( ) Mas a justiça sempre esteve e sempre estará comprometida com a aplicação da lei.
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13)

Complete as frases abaixo com os pronomes relativos adequados ou suas variações (“que”,
“quem”, “qual”, “cujo”, “quanto” e “onde”).

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

A pergunta _______ resposta procuro é de difícil solução.
O mecânico não localizou as peças _______ faltavam.
Coma tudo _______ quiser.
Machucam as rosas _______ espinhos não são retirados.
Levarei alguns jogos, com _______ pretendo divertir-me com amigos.
Resido _______ não reside ninguém.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

cuja a – que – que – cujos os – que – onde
cuja – que – quanto – cujos – os quais – onde
a qual – as quais – quanto – cujos os – os quais – aonde
cuja – que – a que – cujos – o qual – onde
cuja – as quais – que – cujos – os quais – aonde

14)

Considerando os verbos abundantes como aqueles que possuem duas formas equivalentes,
geralmente com particípio regular e irregular, analise as afirmativas a seguir.

I.

Os verbos “aceitar”, “envolver”, “gastar”, “morrer” e “pagar” possuem particípio regular e
irregular.
São considerados corretos os seguintes particípios: “bento” - “benzido”; “enxugado” “enxuto”; “ocultado” - “oculto”; “prendido” - “preso”; “rompido” - “roto”.
Conforme a norma padrão escrita, é correto o uso do particípio “chego” em “Ele conseguiu
fazer toda a prova, pois havia chego cedo à faculdade”.
A forma correta para indicar o particípio de “trazer” é “trago”.

II.
III.
IV.

Assinale a alternativa CORRETA.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Somente a afirmativa I está correta.
Somente as afirmativas II e IV estão corretas.

15)

Utilizando os mecanismos de coesão, retome o sujeito das frases abaixo adequadamente,
conforme a norma padrão escrita.

I.
II.

Alguém telefonou à sua procura, mas _______ não quis deixar recado.
Muita gente pensa que política é coisa só para afiliados a agremiações partidárias, mas
_______ está completamente enganada.
A maioria dos alunos estudou para a prova, portanto _______ irá tirar boas notas.
Três alunos perderam a prova. _______ farão a segunda chamada.

III.
IV.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

esse alguém – ela – essa maioria – Esses
ele – ela – ela – Eles
esse alguém – essa gente – essa maioria – Eles
esse – toda população – esses – Muitos
ele – essa gente – esses alunos – Eles
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16)

Acerca do código de ética da enfermagem, é CORRETO afirmar:

A( ) O profissional de enfermagem não poderá recusar-se a executar prescrição medicamentosa
e terapêutica em caso de identificação de erro ou ilegibilidade.
B( ) É direito do profissional recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência
técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à
família e à coletividade.
C( ) É permitido ao profissional de enfermagem negar assistência em qualquer situação que se
caracterize como urgência ou emergência, caso esteja sozinho.
D( ) O profissional de enfermagem poderá recusar-se a executar prescrição medicamentosa e
terapêutica onde não conste a assinatura e o número de registro do profissional, mesmo em
situações de urgência e emergência.
E( ) É permitido ao profissional de enfermagem assinar as ações que não executou, bem como
permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional.

17)

Sobre a regulamentação do exercício profissional dos técnicos de enfermagem, assinale
com V as afirmativas VERDADEIRAS e com F as afirmativas FALSAS.

( )

O técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, o que inclui orientação e
acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
Cabe ao técnico de enfermagem realizar planejamento, organização, coordenação,
execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem.
As atividades do técnico de enfermagem regulamentadas na lei do exercício profissional,
quando exercidas em instituições de saúde públicas ou privadas e em programas de saúde,
somente podem ser desempenhadas sob orientação e supervisão do enfermeiro.
São prioritários ao enfermeiro, mas também poderão ser realizados pelo técnico de
enfermagem, os cuidados de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de
base científica e capacidade de tomar decisões imediatas.

( )
( )

( )

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

18)

A(
B(
C(
D(
E(

V–V–V–F
F–V–F–V
V–F–V–F
F–F–V–F
V–V–F–V

Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo.
Em qual das alternativas abaixo todas as doenças listadas são causadas por bactérias?
)
)
)
)
)

Tuberculose, Febre Amarela, Poliomielite, Pneumonia e Meningite.
Candidíase, Sarampo, Raiva, Coqueluche e Pneumonia.
Poliomielite, Meningite, Tuberculose, Botulismo e Pneumonia.
Tétano, Tuberculose, Sífilis, Gonorreia e Coqueluche.
Dengue, Pneumonia, Caxumba, Coqueluche e Tuberculose.
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19)

O prontuário do paciente é um documento padronizado, organizado e conciso, no qual são
registrados os cuidados prestados por todos os profissionais envolvidos na assistência. Com
relação ao prontuário do paciente e aos registros de enfermagem, assinale a alternativa
CORRETA.

A( ) As informações contidas no prontuário do paciente apenas podem ser acessadas por outros
profissionais após a permissão médica.
B( ) A prescrição de enfermagem sistematiza a assistência, podendo ser elaborada pelo técnico
de enfermagem na ausência de um enfermeiro responsável.
C( ) Os registros de enfermagem (sinais vitais e balanço hidroeletrolítico, por exemplo) devem
ser registrados no prontuário apenas pelo enfermeiro responsável, cabendo ao técnico de
enfermagem somente a comunicação verbal dessas informações.
D( ) As anotações de enfermagem realizadas pelo técnico de enfermagem devem ser claras,
porém objetivas e breves, sendo indicado o uso de abreviações e sinais para sumarizar as
informações registradas.
E( ) Os registros de enfermagem, além de garantir a comunicação efetiva entre a equipe de
saúde, podem também fornecer respaldo legal e segurança, pois constituem o único
documento que relata todas as ações da enfermagem junto ao paciente.

20)

O Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), adota
nos serviços de saúde a Precaução Padrão para o cuidado a todos os usuários. Sobre as
condutas a serem adotadas referentes à Precaução Padrão, é CORRETO afirmar:

A( ) Óculos, máscara e avental devem ser utilizados quando houver risco de contato com
sangue ou secreções, para proteção da mucosa de olhos, boca, nariz, roupa e superfícies
corporais.
B( ) A higienização das mãos deve ser realizada apenas quando estas estiverem visivelmente
sujas ou contaminadas.
C( ) Os agentes antissépticos, como os sabões, são substâncias aplicadas à pele para reduzir
apenas o número de agentes da microbiota transitória, não sendo reduzidos ou eliminados
os agentes da microbiota residente.
D( ) Devem-se utilizar luvas estéreis para manipular roupas sujas de paciente portador de
bactéria multiresistente.
E( ) O álcool a 70% pode ser utilizado como substituto da higienização das mãos com água e
sabão, mesmo que as mãos estejam visivelmente sujas.

21)

A(
B(
C(
D(
E(

Assinale a alternativa CORRETA.
De acordo com o Ministério da Saúde, através da Portaria GM/MS nº 104, de 25 de janeiro
de 2011, são definidas as terminologias adotadas em legislação nacional, a relação de
doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória em todo o
território nacional. Além disso, a portaria estabelece fluxos, critérios, responsabilidades e
atribuições aos profissionais e serviços de saúde. Dentre as doenças abaixo listadas, a de
notificação compulsória imediata é:
)
)
)
)
)

pneumonia.
hepatite viral.
tuberculose.
caxumba.
sarampo.
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22)

Recém-nascido de M.L.V., com 48 horas de vida, a termo, está internado na unidade de
alojamento conjunto com sua mãe. Nasceu de parto normal e está alimentando-se
exclusivamente em seio materno, porém a mãe está em dúvida se a criança está mamando
adequadamente, uma vez que esta vem chorando bastante. Acerca do processo de
amamentação e segundo o que preconiza o Ministério da Saúde (2011), é CORRETO
afirmar:

A( ) O aleitamento materno está indicado a mãe portadora do vírus HIV caso esta já esteja em
tratamento.
B( ) Pode ser oferecido ao recém-nascido antes dos 6 meses de vida outro alimento que não
seja o leite materno, principalmente se a mãe tiver leite fraco.
C( ) Em situações de choro constante, a mãe que está amamentando deverá ser estimulada a
oferecer bicos artificiais, pois esta é uma maneira simples de acalmar a criança, não
interferindo no processo de amamentação.
D( ) Os sinais que podem ser observados para avaliar se a criança está mamando
adequadamente são: pega completa da aréola, lábio inferior voltado para fora, queixo da
criança encostado na mama.
E( ) As mães que não possuem leite suficiente podem solicitar que seu filho seja amamentado
por outra mãe diretamente em seio materno, evitando assim o uso de fórmulas
industrializadas, uma vez que a amamentação por outra mãe não oferece riscos à criança.

23)

A(
B(
C(
D(
E(

24)

Assinale a alternativa CORRETA.
Segundo o Ministério da Saúde (2011), a posição em que o recém-nascido deve ser
acomodado no berço de forma a minimizar os riscos de ocorrência de síndrome da morte
súbita do lactente deverá ser:
)
)
)
)
)

posição supina.
decúbito lateral direito.
decúbito lateral esquerdo.
posição prona.
decúbito lateral com elevação da cabeça.

A transição epidemiológica atual evidencia que o Brasil e vários outros países do mundo
estão em processo de envelhecimento. O impacto dessa nova ordem demográfica impõe
vários desafios no cuidado à pessoa idosa. Dessa forma, é CORRETO afirmar:

A( ) Os idosos têm direito de receber medicamentos do Poder Público, especialmente os de uso
continuado. No entanto, não possuem o direito de receber próteses e outros recursos
relativos ao tratamento para reabilitação e recuperação de sua saúde.
B( ) A pessoa maior de 60 anos tem direito a um acompanhante durante todo o tempo em que
estiver internada ou em observação, exceto por decisão justificada do médico.
C( ) O idoso não tem direito a atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos
órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população.
D( ) Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos não serão objeto
de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade
sanitária.
E( ) O Estatuto do Idoso é destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade
igual ou superior a 70 anos.
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25)

O Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN), criado pelo Ministério da
Saúde, traz várias recomendações para a assistência ao trabalho de parto, parto e
nascimento. Acerca dos cuidados de enfermagem à mulher nesse período, considere as
seguintes afirmativas.

I.

Dentre os cuidados de enfermagem voltados à gestante em trabalho de parto estão o
incentivo à deambulação, apoio psicológico, massagens de alívio da dor e técnicas de
relaxamento como o incentivo ao banho.
A realização do enema é obrigatória pelo risco de contaminação no momento do parto.
Alojamento Conjunto é o sistema hospitalar em que o recém-nascido sadio, logo após o
nascimento, permanece com a mãe 24 horas por dia, num mesmo ambiente, até a alta
hospitalar.
A prática da tricotomia é fundamental e deve ser utilizada como rotina para gestantes em
trabalho de parto, pois facilita o procedimento cirúrgico caso haja necessidade de realizar-se
uma cesariana de emergência.

II.
III.

IV.

Assinale a alternativa CORRETA.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

26)

Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
Assinale a alternativa CORRETA.
O perioperatório corresponde:

A( ) ao pré-operatório imediato, ou seja, doze dias antes de a cirurgia ser marcada.
B( ) ao pós-operatório tardio, quando o paciente fica internado na unidade cirúrgica esperando o
início da cirurgia.
C( ) ao pré-operatório, ao transoperatório e ao pós-operatório.
D( ) ao intraoperatório, que é o período em que o paciente fica na sala de recuperação pósanestésica.
E( ) ao pré-operatório intermediário, ou seja, às duas horas após o efeito anestésico cirúrgico.
27)

O técnico de enfermagem deve ter conhecimentos técnicos e científicos acerca de conceitos
e cuidados relacionados a patologias dos pacientes que estão sob seus cuidados. Em
relação a esses conceitos e cuidados, considere as afirmativas abaixo.

I.
II.

A disúria é caracterizada por dor à micção.
A leptospirose é uma doença transmitida através da água e alimentos contaminados por
urina de pacientes doentes ou portadores.
Balanço hídrico é o controle de volume urinário durante 24 horas.
Uma grande hemorragia pode levar o paciente ao choque hipovolêmico.
O repouso em um paciente com infarto agudo do miocárdio é indicado para impedir a
ocorrência de vômitos.

III.
IV.
V.

Assinale a alternativa CORRETA.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas II e V estão corretas.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
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28)

A(
B(
C(
D(
E(

Assinale a alternativa CORRETA.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, hipoglicemia significa baixo nível de
glicose no sangue. São sinais/sintomas de uma reação hipoglicêmica:
)
)
)
)
)

29)

cegueira, taquicardia e polaciúria.
sudorese, tremores de extremidades e sonolência.
vertigem, hálito cetônico e hipotensão arterial.
sudorese, hálito cetônico e hipertensão arterial.
vertigem, tremores de extremidades e perda de peso.

Em relação ao tratamento de pessoas com feridas, há alguns cuidados de enfermagem
importantes para favorecer o processo cicatricial. Dessa forma, é CORRETO afirmar:

A( ) Quanto maior o número de trocas diárias de um curativo, mais precocemente acontecerá o
processo de granulação.
B( ) O técnico de enfermagem pode e deve realizar o desbridamento cirúrgico, a fim de facilitar a
cicatrização da ferida.
C( ) A idade e o estado nutricional do paciente pouco interferem na cicatrização de feridas.
D( ) A manutenção do meio úmido e limpo, e a utilização de cobertura primária adequada na
realização do curativo são essenciais para favorecer a cicatrização de feridas.
E( ) Durante a realização de curativo de uma ferida não há necessidade da utilização de luvas
de procedimentos, uma vez que se trata de um procedimento contaminado.

30)

A(
B(
C(
D(
E(

Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo.
O paciente J.K.L. precisa receber Penicilina Cristalina 4.800.000 UI. Quantos mL deverão
ser administrados, considerando que na instituição há apenas frasco ampola de 10.000.000
UI?
)
)
)
)
)

31)

A(
B(
C(
D(
E(

48 mL
2,4 mL
4,8 mL
24 mL
0,48 mL

Paciente L.M.V. está internado na instituição com quadro de pneumonia. Consta em sua
prescrição médica soro fisiológico 0,9%, 900 mL, que deverá ser infundido em quinze horas.
Em relação ao cálculo de gotejamento do soro, é CORRETO afirmar que este será de:
)
)
)
)
)

35 gotas/minuto.
20 gotas/minuto.
25 gotas/minuto.
30 gotas/minuto.
37 gotas/minuto.
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32)

Você é o técnico de enfermagem responsável por realizar os cuidados integrais de J.A.M.,
65 anos, paciente diabético, em uso de insulinoterapia, que está internado em uma unidade
de clínica médica. Considerando o caso acima, considere as afirmativas abaixo quanto aos
cuidados referentes ao uso de insulinoterapia e outras medicações por via subcutânea e
assinale a alternativa CORRETA.

A( ) Podem ser utilizados como locais de escolha para a aplicação de injeção subcutânea:
regiões superiores externas dos braços, abdome e região anterior das coxas, pois são áreas
afastadas de articulações, ossos e grandes vasos sanguíneos, minimizando as
complicações.
B( ) Não é necessário o rodízio das aplicações, pois a insulina, diferentemente da heparina,
possui boa absorção, não trazendo complicações caso sejam aplicadas todas as doses no
mesmo local.
C( ) Após a aplicação da insulina, o local deverá ser massageado, como forma de auxiliar na
absorção pelo tecido subcutâneo.
D( ) Dentre as vantagens do uso de medicação por via subcutânea está o fato de que esta
permite a infusão rápida de medicamentos em grandes volumes, sendo por isso comumente
utilizada em situações de urgência.
E( ) A realização da prega cutânea para aplicação da insulina não é indicada devido ao baixo
risco de alcançar-se a rede muscular.
33)

A(
B(
C(
D(
E(

Assinale a alternativa CORRETA.
Na administração de medicamentos, um dos cuidados de enfermagem é observar eventuais
reações adversas. Considerando que um paciente recebeu medicamento trombolítico por
via intravenosa, uma das principais complicações que deve ser monitorada é:
)
)
)
)
)

34)

A(
B(
C(
D(
E(

Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo.
Na unidade de internação de clínica médica foram prescritos para um paciente com
septicemia 50 mg de Gentamicina endovenosa de doze em doze horas. Há no hospital
ampolas de 40 mg/mL em 2 mL. Quantos mL devem ser administrados ao paciente numa
dose?
)
)
)
)
)

35)

A(
B(
C(
D(
E(

dispneia.
diarreia.
hemorragia.
hipoglicemia.
desorientação.

1,25 mL
1,55 mL
2,5 mL
2,0 mL
1,0 mL
Assinale a alternativa CORRETA.
Ao verificar a pressão arterial por técnica não invasiva, geralmente utiliza-se a artéria
braquial. Dessa forma, o primeiro som audível representa:

)
)
)
)
)

pressão arterial peristólica.
pressão arterial diastólica.
pressão arterial mediastólica.
pressão arterial sistólica.
pressão arterial mitral.
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36)

A oxigenioterapia consiste na administração de oxigênio numa concentração de pressão
superior à encontrada na atmosfera ambiental, para corrigir e atender deficiência de
oxigênio ou hipóxia. Considere as seguintes afirmativas quanto aos cuidados com
oxigenioterapia e com sua administração.

I.

Para a administração da oxigenioterapia, deve-se utilizar o fluxômetro, a fim de regular a
quantidade de oxigênio fornecida.
Deve-se colocar no umidificador soro fisiológico, até o nível indicado.
É indicado manter sempre as vias aéreas do paciente limpas e desobstruídas.
A desinfecção da máscara de oxigênio deve ser feita com água e sabão, seguida da
aplicação de álcool a 70 %.
O oxigênio é um medicamento e deve ser ajustado de acordo com a prescrição médica.

II.
III.
IV.
V.

Assinale a alternativa CORRETA.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.

37)

Em relação às terminologias utilizadas na área da saúde, assinale com V as afirmativas
VERDADEIRAS e com F as afirmativas FALSAS.

( )

Poliúria corresponde ao aumento do volume urinário, podendo ou não ser acompanhada de
aumento da frequência urinária.
“Taquicardia” é um termo utilizado para designar aumento da frequência cardíaca.
Pirexia é a diminuição da temperatura do corpo humano para abaixo dos limites
considerados normais.
Disfagia é um distúrbio de fala, caracterizado pela dificuldade em articular as palavras e pela
má pronunciação.
Hematêmese é a expectoração sanguínea ou sanguinolenta através da tosse, proveniente
de hemorragia na árvore respiratória.

( )
( )
( )
( )

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

F–V–V–F–F
V–V–F–F–F
V–F–F–V–V
F–F–V–V–F
V–V–V–F–V
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O termo “ostomia”, “estoma” ou “estomia” é derivado do grego, significando “boca” ou
“abertura”. A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que cerca de 0,25% da
população mundial possui algum tipo de ostomia. Sobre os cuidados dispensados a pessoas
ostomizadas, é CORRETO afirmar:

38)

A( ) A colostomia é a abertura do intestino grosso ou cólon no abdome e, nesses casos, as fezes
apresentam-se sempre líquidas.
B( ) A troca da bolsa de colostomia deve ser realizada diariamente após o banho como medida
preventiva de infecção e lesão da pele periostoma.
C( ) O paciente portador de estomia, independentemente do caso clínico, nunca poderá voltar a
realizar suas atividades laborais, sendo indicada a aposentadoria.
D( ) A enfermagem deve conhecer as características da estomia para detectar possíveis
complicações. Assim, o aspecto do estoma deve ter aparência vermelho escura, seca, sem
brilho ou umidade.
E( ) Dentre os cuidados ao paciente com estoma está o cuidado com a pele, que deve ser
mantida limpa, sem lesões ou irritações.

39)

Sobre parada cardiorrespiratória (PCR), assinale com V as afirmativas VERDADEIRAS e
com F as afirmativas FALSAS.

( )

Para iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar é indicado posicionar o paciente
em uma superfície plana e rígida.
Quando há suspeita de PCR, o local de escolha para verificar o pulso é a artéria radial.
Caso ocorra fratura de costela durante as compressões cardíacas, a ressuscitação
cardiopulmonar deve ser cessada imediatamente.
Segundo as novas diretrizes de ressuscitação cardiopulmonar (2010), as compressões
torácicas devem ser iniciadas antes das manobras de ventilação.

( )
( )
( )

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

V–V–F–V
F–V–V–F
V–F–F–V
F–F–V–F
V–V–V–F
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40)

Dentre os cuidados de enfermagem executados pelo técnico de enfermagem destaca-se o
posicionamento do paciente no leito. O adequado posicionamento do paciente no leito pode
prevenir complicações ou mesmo minimizar problemas respiratórios, circulatórios e lesões
de pele. Acerca desse cuidado de enfermagem, considere as afirmativas a seguir.

I.

A posição Fowler consiste em manter o paciente em decúbito dorsal, com a cabeceira
elevada em ângulo de aproximadamente 45 graus. É indicada para pessoas com
dificuldades respiratórias.
A posição Trendelemburg é indicada para pacientes com tromboflebites ou pós-operatório
de cirurgia ginecológica, de modo que a cabeça permaneça mais elevada em relação ao
restante do corpo.
A posição de Sims é a mais indicada para pacientes durante o procedimento de lavagem
intestinal.
A posição prona requer que o paciente seja acomodado com o abdome voltado para cima.

II.

III.
IV.

Assinale a alternativa CORRETA.
A(
B(
C(
D(
E(



)
)
)
)
)

Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.

GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada)
QUESTÕES

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

RESPOSTAS
QUESTÕES

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

RESPOSTAS
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