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SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES 

 
 

1. Verifique se este caderno contém um total de  50  questões. 

2. Fique atento aos avisos a serem feitos pelo chefe de setor. 

3. Após ser autorizado, abra o caderno, verifique o seu conteúdo e solicite imediatamente a troca caso 

faltem folhas ou existam falhas na impressão. 

4. Transfira cada uma de suas respostas para a Folha de Respostas conforme as instruções lá 

contidas. 

5. Para se dirigir aos fiscais, levante o braço e aguarde ser atendido. 

6. O candidato que for flagrado com telefone celular ou outro aparelho eletrônico, mesmo desligado, 

terá a sua prova anulada. Não leve o celular ou outro aparelho eletrônico para o banheiro, pois o 

porte destes, nessa situação, também ocasionará a anulação da prova. 

7. É de responsabilidade do candidato a entrega de suas Folhas de Respostas. 

8. Ao término da prova, este caderno deverá ser levado pelo candidato. 

 

OBS.: os fiscais não estão autorizados a dar informações sobre esta prova. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Concurso Público para Técnico-Administrativo em Educação – Edital no. 133/2013  TIPO  1

 
 

 Página 3 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

QUESTÃO  01 

A viúva Mouaque, de volta à solidão, suspirou, estou fazendo uma loucura, disse 
ela a meia-voz pra si mesma. Mas essas poucas palavras não despencaram 
secamente e ficaram ignoradas sobre a calçada; foram parar nas etiquetas de uma, 
que era um pouco menos que surda. Destinadas ao uso interno, aquelas quatro 
palavras provocaram, no entanto, a seguinte resposta: quem é que não faz. Com 
um ponto de interrogação, pois a pergunta era no perguntativo. 

QUENEAU, R. Zazie no metrô. Ed.Cosac e Naify. SP. 2009.p.112. 

No trecho acima, o recurso coesivo em destaque refere-se a 

A) destinadas ao uso interno. 
B) foram parar nas etiquetas . 
C) quem que não faz. 
D) estou fazendo uma loucura. 
 
 

QUESTÃO  02 

O chato da cerveja 

Com a chegada triunfal ao mercado brasileiro de uma infinita variedade de cervejas 
artesanais aditivadas de especiarias incomuns ao néctar, já existe por aí uma 
confraria de chatos muito parecida com a dos famosos degustadores de vinhos.  

Gente que, logo no primeiro copo, observa a coloração, o aroma, o retro-gosto e a 
gaseificação da bebida que, para a maioria dos mortais, só precisa estar 
estupidamente gelada. 

Quem pedir „uma cerveja, por favor‟ num boteco metido à besta corre o risco de ser 
submetido a um interrogatório sobre as inúmeras alternativas que o garçom – 
quando não o „sommellier de cervejas‟ – tem a oferecer ao consumidor. 

„De que família aromática?‟; „de baixa ou de alta fermentação?‟; „com malte torrado 
ou dose extra de lúpulo?‟ „Pilsen com mandioca ou weiss com mel?‟ 

O mais provável é que, constrangido, o pobre coitado que só quer refrescar a goela 
vá molhar o bico no pé sujo mais próximo. Ou troque o pedido para uma caipirinha.  

Disponível em: <http://blogs.estadao.com.br/tutty/o-chato-da-cerveja/>. Acesso em: 18 nov. 2013. 

No texto acima, há uma reflexão a respeito de uma novidade no mercado brasileiro que tem 
influenciado o hábito dos frequentadores de bares. Para caracterizar o que tem acontecido, o 
autor utiliza as expressões populares „metido à besta‟, „refrescar a goela‟, „molhar o bico‟ e „pé 
sujo‟, que significam, respectivamente, 

A) rico, dar um gole, arrefecer a sede e salão de baile. 
B) presunçoso, arrefecer  a sede, dar um gole e bar popular.  
C) gordo, presunçoso, bar popular e arrefecer a sede. 
D) ostentatório, brigar com o sujeito, arrefecer a sede e restaurante sujo. 
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QUESTÃO  03 

O Cerrado brasileiro, considerado atualmente a mais rica savana do mundo em 
biodiversidade, reúne uma grande variedade de paisagens, um grande número de 
espécies de plantas e animais. Entre chapadas e vales, com uma vegetação que 
vai do campo seco às matas de galeria, o Cerrado se estende por uma vastidão de 
2 milhões de km2, área equivalente a um quarto do território nacional. Tais dados 
demonstram que o Cerrado é um bioma rico e globalmente significativo por sua 
extensão, diversidade ecológica, estoques de carbono e função hidrológica no 
continente sul-americano, além de sua diversidade sociocultural. Apesar disso, 
trata-se de um bioma profundamente ameaçado pelo avanço da fronteira agrícola e 
ainda relegado pelo poder público e organismos internacionais. [...] 

Disponível em:< http://www.centraldocerrado.org.br/cerrado/>.  Acesso: 16 nov. 2013. 

As expressões em destaque podem, respectivamente, ser substituídas por quais expressões 
sem prejuízo da progressão argumentativa? 

A) Esses, mais, não obstante. 
B) Quais, aquém, outrossim. 
C) Muitos, apesar, porém. 
D) Antes de, mas, além disso. 
 
 

QUESTÃO  04 

E as recentes expressões em inglês que incorporamos à língua portuguesa com o 
advento das novas tecnologias? Conseguiríamos substituir download ou home 
theater por palavras do tupi? Claro! Em vez da primeira, empregaríamos gûeïybyra, 
que significa „descida‟, e em vez da segunda, adotaríamos epîakaba, „lugar de ver‟. 
Estou desconfiado que o senhor não é patriota.  

  Bravo, p.19, Ed. Abril, out.de 2010. 

 
O texto acima explicita uma discussão a respeito do uso da língua portuguesa. Uma leitura 
atenta permite depreender que se trata da explicitação de um ponto de vista que defende a 
utilização da língua 
 
A) inglesa nos casos em que o tupi não possa ser utilizado. 

B) portuguesa associada ao inglês e não ao tupi. 

C) portuguesa associada ao tupi e não ao inglês.   

D) tupi nos casos em que o inglês deve ser utilizado.  
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QUESTÃO  05 

Num país onde Paulo Maluf e Brilhante Ustra estão soltos, até um cego percebe 
que as coisas estão fora de lugar. 

Ricardo Melo. Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/139526-supremo-tapetao-
federal.shtml>. Acesso: 11 nov. 2013. 

 

A expressão linguística em destaque no trecho acima foi utilizada com o propósito de 

A) destacar enfaticamente um argumento.   
B) adicionar mais uma ideia às anteriores. 
C) acrescentar um sujeito à oração. 
D) qualificar o sujeito da oração.  
 
 
 

QUESTÃO  06 

Ética: a conduta que faz a diferença 
 
A ética visa garantir que nossas ações ofereçam benefícios de forma geral ao 
ambiente onde vivemos e às pessoas com quem convivemos. Cultivar uma conduta 
ética na vida pessoal e profissional vai muito além de uma mera questão de opção, 
é uma obrigação. É primordial que nossas ações sejam desenvolvidas em uma 
perspectiva de grupo, exercendo a empatia e conciliando nossos valores com boas 
condutas, tendo a absoluta certeza de que sozinhos não vamos longe, já que a 
criação de alianças é o caminho que nos libertará dos preconceitos e nos permitirá 
ter uma vida consistente com o que acreditamos ser decente. 
 

Disponível em:< http://exame.abril.com.br/rede-de-blogs/sidnei-oliveira/2012/09/24/etica-a-conduta-
que-faz-a-diferenca/>. Acesso em: 23 out. 2013. 

 
A ética tem grande importância na vida pessoal e profissional. No texto, o autor defende a ideia 
de que a ética está   
 
A) relacionada ao comportamento individual na luta contra o preconceito.  
B) relacionada ao bem-viver humano, ao comportamento interpessoal e às ações grupais. 
C) ligada ao alcance da eficiência no trabalho a partir da obediência às regras.  
D) ligada às ações humanas corretas, visando ao bem-estar próprio. 
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QUESTÃO  07 

Oito vezes Armstrong repetiu a lenta e dramática dança. De costas para a 
paisagem da noite lunar, com as mãos seguras na escada de sua águia metálica, 
procurava com os pés cada degrau da histórica descida. Então veio o último lance, 
às 23h56min de 20 de julho de 1969. Armstrong estendeu seu pé esquerdo, 
apalpou cuidadosamente o chão fino e poroso, pressionou-o depois com mais força 
e só então deixou-se ficar de pé na lua.  

Veja 30 anos. Disponível em:< http://veja.abril.com.br/30anos/p_033.html >.  Acesso em: 18 nov. 2013. 

 

As expressões em destaque referem-se, respectivamente,  

A) à cautelosa descida de cada degrau e da espaçonave.   
B) à opinião do autor sobre Armstrong e à paisagem sobre o pássaro. 
C) à comemoração de Armstrong e à imagem lunar. 
D) a ficar de pé na lua e ao espaço celeste. 
 
 
 
 

QUESTÃO  08 

O início das manifestações populares no Brasil, desde o meio de junho, deixou 
perplexas as autoridades da União, estados e municípios. De um protesto contra o 
aumento da passagem dos ônibus, a população incorporou outros temas pouco 
discutidos. Os manifestantes querem mudanças e o Brasil precisa mudar. E que 
comece pelo poder político, mudança de que a nação mais precisa. Uma mudança 
de verdade deve contemplar fidelidade partidária, voto distrital, mandato do partido 
e não do político, fim da reeleição para todos os níveis, vereador como trabalho 
voluntário e não remunerado, cargos comissionados, representando no máximo 2% 
do total de servidores, e fim do aparelhamento do Estado com indicações políticas. 
Para mudar o país de agora e do futuro não são necessárias medidas pontuais para 
baixar o preço da passagem, mas medidas profundas, estruturais, de curto, médio e 
longo prazo. 

FARAH JR, Moisés. Farah J, disponível em: 
http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/conteudo.phtml?id=1386512&tit=Manifestacoes-no-Brasil-

quais-as-razoes - Acesso em: 23 out. 2013. (adaptado) 

Em razão das manifestações ocorridas neste ano, no Brasil, o autor emitiu sua opinião sobre o 
tema. Em relação à sugestão de mudanças, infere-se que o autor 
 
A) contempla aspectos próprios da reforma política, com a finalidade de acalmar os ânimos 

dos governantes. 
B) esclarece sobre a importância dos políticos, com o objetivo de conter a insatisfação 

popular. 
C) argumenta a favor da classe política, com a finalidade de sugerir medidas para resolver os 

problemas do país. 
D) propõe uma reforma política, com o objetivo de tentar melhorar o sistema eleitoral nacional, 

com medidas amplas e necessárias.  
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QUESTÃO  09 

Na infância, se havia sol lá fora, o resto se resolvia. 

CARPINEJAR, Fabrício. Disponível em: http://frases.globo.com/fabricio-carpinejar/6568  Acesso em: 
24 out. 2013. 

Com o uso da palavra se, no primeiro período, o autor estabelece uma relação de 

A) consequência da situação criada. 
B) concessão feita à situação. 
C) condição para que a situação seja solucionada. 
D) causa do problema. 
 
 
 

QUESTÃO  10 

 
Segundo Luís Fernando Veríssimo, escritor e cronista brasileiro, "Dicionário é como 
supermercado: você entra para buscar uma coisa e sai sempre com mais." 
 

Disponível em:< http://www.arkitekturbo.arq.br/dicionario_por/>. Acesso: 13 nov. 2013. 

  
Pela afirmação acima, conclui-se que 
 
A) há mais informações nos dicionários do  que podemos supor antes de abri-los. 
B) os supermercados têm promoções irrecusáveis assim como os dicionários. 
C) o consumismo atual é muito grande tanto no comércio quanto nos estudos. 
D) há mais produtos baratos em um supermercado do que podemos supor antes de entrar. 
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LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO  11 

Conforme previsto na Lei 8.112/90, quanto ao prazo para o servidor empossado em cargo 
público entrar em exercício, é correto afirmar que é de  

A) quinze dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, 
contados da data da posse, independentemente de estar de licença ou afastado 
legalmente. 

B) trinta dias, caso tenha de entrar em exercício em outra cidade. 
C) quinze dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, 

contados da data da posse. 
D) trinta dias. 
 
 

QUESTÃO  12 

Conforme previsto na Lei 8.112/90, quanto aos atos de aproveitamento do servidor em 
disponibilidade, é INCORRETO afirmar que: 

A) O órgão Central do Sistema de Pessoal Civil determinará o imediato aproveitamento de 
servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da 
Administração Pública Federal. 

B) O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento em 
cargo de atribuições diferentes do anteriormente ocupado. 

C) Na hipótese prevista no § 3o do art. 37, o servidor posto em disponibilidade poderá ser 
mantido sob responsabilidade do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da 
Administração Federal - SIPEC, até o seu adequado aproveitamento em outro órgão ou 
entidade. 

D) Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não 
entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. 

 
 

QUESTÃO  13 

Conforme previsto na Lei 8112/90, conceder-se-á ao servidor licença, EXCETO: 

A) Por motivo de doença em pessoa da família. 
B) Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. 
C) Para exercício de cargo em comissão ou função de confiança. 
D) Para desempenho de mandato classista. 
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QUESTÃO  14 

De acordo com a Lei 9784/99, quanto aos atos da comunicação do interessado, é 
INCORRETO afirmar que a intimação deverá conter: 

A) Informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento. 
B) Informação de que o intimado deve comparecer acompanhado de advogado. 
C) Indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. 
D) Data, hora e local em que o intimado deve comparecer. 
 
 

QUESTÃO  15 

De acordo com a Lei 9784/99, quanto ao recurso administrativo do interessado, é INCORRETO 
afirmar que têm legitimidade para interpor recurso administrativo: 

A) Aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida. 
B) As organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos. 
C) Os cidadãos ou associações, quanto a direitos ou interesses difusos. 
D) Os advogados dos titulares que forem parte no processo. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO  16 

O Windows XP possui um gerenciador de arquivos e pastas denominado “Windows Explorer”. 
A partir do menu Ferramentas do Windows Explorer, é possível selecionar o item Opções de 
Pasta, onde se encontram  diversas configurações. 

Em relação a Opções de Pasta, assinale a alternativa que representa uma opção 
INCORRETA de configuração disponível. 

A) Existe uma configuração para ocultar extensões de arquivos que possuem tipos 
conhecidos. 

B) Existe uma configuração para ocultar arquivos protegidos do sistema operacional. 
C) Existe uma configuração para excluir automaticamente arquivos ocultos. 
D) Existe uma configuração para exibir o caminho completo dos arquivos na barra de 

endereços. 
 
 

QUESTÃO  17 

Em relação ao MS PowerPoint 2007, considere as afirmativas a seguir. 

I. Pode-se inserir um layout personalizado a uma apresentação por meio do botão Inserir 
Layout na guia Slide Mestre. 

II. Um layout pode ser renomeado dentro do modo de exibição de slide mestre. 
III. Além do modo de exibição slide mestre, existem ainda os modos folheto mestre e 

miniaturas mestras. 
IV. Ao se alterar a formatação de um layout dentro do modo slide mestre, deve-se reaplicar o 

layout alterado a cada slide que o utilizava para que a alteração tenha efeito. 
 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
 
 

QUESTÃO  18 

Cabeçalhos e rodapés são muito utilizados na elaboração de documentos administrativos, tais 
como memorandos internos, atas e editais. 

Assinale a alternativa que representa a maneira de inserir um cabeçalho em um documento 
aberto no MS Word 2007. 

A) Na guia Layout da Página, selecione o botão Cabeçalho.  
B) Na guia Início, selecione o botão Cabeçalho e Rodapé. 
C) Na guia Inserir, selecione o botão Cabeçalho ou dê um clique duplo na região do 

documento dentro da margem superior. 
D) Na guia Exibição, selecione o botão Cabeçalho e Rodapé.  
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QUESTÃO  19 

Considere as afirmativas a seguir sobre a importação de dados de arquivos de texto para 
planilhas no MS Excel 2007. 

I. O arquivo texto deve ter, obrigatoriamente, um dos seguintes delimitadores de dados: 1) 
tabulação; 2); (ponto-e-vírgula); 3), (vírgula); ou 4) espaço em branco. 

II. Pode-se usar a seguinte sequência de operações para realizar a importação: 1) clique 
no menu Dados; 2) clique no botão Arquivo Texto; 3) escolha delimitado; 4) clique em 
próximo; 5) escolha um delimitador; 6) clique em finalizar. 

III. Caso os dados importados contenham datas, estas poderão estar em diversos 
formatos, inclusive os formatos americano, isto é, mês/dia/ano, e brasileiro, isto é, 
dia/mês/ano. 

IV. Qualquer arquivo texto pode ser importado, mesmo que não tenha extensão txt (texto), 
prn (impressão) ou csv (valores separados por vírgula). 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas I, II, e IV estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
D) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

 
 

QUESTÃO  20 

Considere as afirmativas a seguir referentes ao uso das opções de cópia de mensagens em 
Correio Eletrônico (e-mail).  

I. Destinatários com cópia não oculta são especificados no campo CC e destinatários com 
cópia oculta são especificados no campo CCO.  

II. Os destinatários com cópia oculta conseguem visualizar os endereços de todos os 
destinatários presentes na mensagem de correio eletrônico, sejam eles outros 
destinatários com cópia oculta ou com cópia não oculta. 

III. Os destinatários com cópia não oculta conseguem visualizar apenas destinatários com 
cópia não oculta da mensagem de correio eletrônico. 

IV. Os destinatários com cópia oculta não recebem os anexos em mensagens de correio 
eletrônico que originalmente possuem anexos. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 
A) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
D) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 

QUESTÃO  21 

O processo utilizado para destruir todas as formas de vida microbiana, por meio de agentes 
físicos e químicos, é o que se denomina: 

A) Pasteurização. 
B) Esterilização. 
C) Desinfecção. 
D) Limpeza. 
 

 

QUESTÃO  22 

Considere as seguintes afirmativas sobre hemotransfusão, segundo o Ministério da Saúde. 

I. As reações de transfusão decorrem de uma reação antígeno-anticorpo, podendo variar de 
uma reação suave a um choque anafilático. 

II. A transfusão sanguínea é realizada mediante situações de emergência, por isso não 
necessita de prescrição médica. 

III. O produto hemoterápico dever ser sempre instalado com equipo próprio e trocado a cada 4 
horas, ou antes.    

Sobre o disposto acima, é correto afirmar que 

A) I e II são verdadeiras e III é falsa. 
B) II e III são verdadeiras e I é falsa. 
C) I é verdadeira, II e III são falsas. 
D) I e III são verdadeiras e II é falsa. 
 

 

QUESTÃO  23 

A paciente Maria Silva chegou à emergência com sinais de desidratação, sendo prescritos 500 
mL de soro fisiológico a 0,9%, a ser infundido em 2 horas. O gotejamento por minuto do soro é 
de 

A) 84 microgotas/min. 
B) 230 microgotas/min. 
C) 83 gts/min. 
D) 250 gts/min. 
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QUESTÃO 24 

Consta na prescrição médica o item 50 UI de insulina NPH por via subcutânea (SC) e a clínica 
não possui seringa própria para insulina. A clínica dispõe apenas de seringa de 3 ml e de todos 
os tamanhos de agulhas.  

Calcule a dose correta da medicação e, de acordo com o material disponível, assinale a 
alternativa correta. 

A) deve-se aspirar 0,5 ml de insulina e administrar no paciente, utilizando uma seringa de 3ml 
e agulha 10 x 5. 

B) deve-se aspirar 2,0 ml de insulina e administrar no paciente, utilizando uma seringa de 3ml 
e agulha 10 x 5. 

C) deve-se aspirar 0,2 ml de insulina e administrar no paciente, utilizando uma seringa de 3ml 
e agulha 30 x 7. 

D) deve-se aspirar 5,0 ml de insulina e administrar no paciente, utilizando uma seringa de 3ml 
e agulha 30 x 7. 

 

QUESTÃO  25 

A dieta enteral pode ser administrada por diferentes métodos. Sobre o método intermitente, é 
correto afirmar que 

A) a administração pode ser feita por gotejamento num período superior a 3 horas. 
B) o paciente pode estar deitado durante este procedimento. 
C) a administração pode ser feita com uma seringa. 
D) não é necessária a lavagem da sonda com água neste procedimento.  
 

 

QUESTÃO  26 

Entre as atividades do Técnico de Enfermagem, conforme estabelecido na Lei no 7.498/86, 
inclui-se: 

A) Participar da programação da assistência de enfermagem. 
B) Realizar consultoria, auditoria e parecer sobre a enfermagem. 
C) Prestar assistência à parturiente e ao parto normal. 
D) Prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. 
 

QUESTÃO  27 

Em relação à administração de medicamentos por via intramuscular, é correto afirmar que 

A) o músculo vasto lateral encontra-se na região anterolateral da coxa. 
B) a região ventroglútea tem o inconveniente de situar-se próxima ao nervo ciático. 
C) há um ponto de referência para aplicação, que é a espinha ilíaca, na região dorsoglútea.  
D) o ângulo correto da agulha é 90o e  é necessário retorno de sangue para administrar a 

solução. 
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QUESTÃO  28 

De acordo com as disposições sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, 
aprovados na Lei no 7.498/86, cabe ao auxiliar de enfermagem, como membro da equipe de 
saúde,  

A) acompanhar a evolução e o trabalho de parto. 
B) participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. 
C) prevenir e controlar danos que possam ser causados aos clientes. 
D) executar ações de tratamento simples. 
 

QUESTÃO  29 

O Ministério da Saúde define tricotomia como a retirada de 

A) pelos. 
B) adornos. 
C) próteses. 
D) roupas. 
 

 

QUESTÃO  30 

Segundo o Ministério da Saúde, é correto afirmar que, entre as anormalidades e complicações 
mais comuns no pós-operatório, estão 

A) complicações urinárias, infarto e alterações dos sinais vitais. 
B) complicações vasculares, náuseas e intoxicação. 
C) alterações dos sinais vitais, sonolência e soluço. 
D) hemorragias, sede e intoxicação. 
 

 

QUESTÃO  31 

Sobre os diferentes tipos de anestesia, o procedimento em que “o anestésico é depositado no 
espaço subaracnoide da região lombar, produzindo insensibilidade aos estímulos dolorosos por 
bloqueio da condução nervosa”  denomina-se anestesia 

A) peridural. 
B) geral. 
C) local. 
D) raquidiana. 
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QUESTÃO  32 

Considere as afirmativas a seguir a respeito das determinações do Estatuto do idoso, instituído 
pela Lei no 10.741, de 1º de outubro de 2003. 

 

I. O idoso portador de deficiência ou com limitação incapacitante terá atendimento 
especializado. 

II. O idoso internado terá o direito a um acompanhante durante o período noturno. 
III. Um familiar ou acompanhante do idoso terá o direito de optar pelo seu tratamento 

junto à equipe de saúde. 
IV. A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio do 

atendimento ambulatorial.   

 

Em relação às afirmativas, assinale a alternativa correta. 
 
A) I e IV são verdadeiras e II e III são falsas. 
B) I, III e IV são verdadeiras e II é falsa. 
C) II e III são verdadeiras e I, IV são falsas. 
D) IV é falsa e I, II, III são verdadeiras. 

 

 

QUESTÃO  33 

Sobre as medidas de proteção do profissional, determinadas pela NR32, é correto afirmar que 

A) o uso de luvas de procedimentos e sua troca a cada paciente é indicada para segurança do 
profissional em substituição ao processo de lavagem das mãos. 

B) o uso de adornos pelos profissionais e manuseio de lentes de contatos nos postos de 
trabalho é indicado pelo empregador. 

C) deve ter um lavatório exclusivo para higienização das mãos em todo o local onde existir a 
possibilidade de exposição ao agente biológico. 

D) é permitida a utilização de calçados abertos mais confortáveis no verão. 
 

QUESTÃO  34 

Segundo as disposições da Norma Regulamentadora 32, no que se refere aos resíduos de 
saúde, assinale a alternativa correta. 

A) Durante o transporte manual é permitido o arrasto do recipiente de segregação, uma vez 
que evita o contato com outras partes do corpo. 

B) O recipiente para acondicionamento de perfurocortantes deve ser preenchido 
completamente até o bocal. 

C) Os sacos plásticos utilizados para resíduos de saúde devem ser preenchidos em toda sua 
capacidade, devendo ser retirados até 2h após o fechamento. 

D) O recipiente para acondicionamento de perfurocortantes deve ser mantido em altura que 
permitia a visualização da abertura para descarte. 
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QUESTÃO  35 

Segundo as disposições da Norma Regulamentadora 32, no que se refere às radiações 
ionizantes, é correto afirmar que 

A) nos casos de exposição acidental à radiação ionizante, a leitura de dosímetros deve ser 
feita no prazo máximo de 7 dias. 

B) o trabalhador que atua em áreas de fontes de radiação ionizantes deve permanecer nessas 
áreas o menor tempo possível para o procedimento. 

C) a monitoração individual externa, de corpo inteiro ou extremidades, deve ser feita com 
dosimetria de periodicidade semestral. 

D) a trabalhadora com gravidez confirmada pode ser afastada das atividades com radiações 
ionizantes a partir do 6° mês de gestação. 

 
 

QUESTÃO  36 

A criança J.L.W., de 6 meses de idade, foi levada até a Unidade Básica de Saúde para 
vacinação. Assinale a alternativa que apresenta as vacinas que essa criança terá de receber 
neste atendimento. 

A) Pentavalente, VOP, Pneumo 10. 
B) Meningo C, VIP, Pentavalente. 
C) VOP, VIP, Pneumo 10. 
D) Triplice viral, Rotavírus, Hepatite B. 
 
 

QUESTÃO  37 

A complicação da gravidez definida como inserção ou implantação da placenta no segmento 
inferior do útero é chamada de: 

A) Placenta prévia. 
B) Placenta incompleta. 
C) Descolamento prematuro de placenta. 
D) Amniorexe placentária. 
 
 

QUESTÃO  38 

As medidas físicas refletem a taxa de crescimento da criança e qualquer alteração no padrão 
delas pode indicar problemas sérios. Assinale a alternativa que apresenta medidas físicas 
utilizadas na criança. 

A) Prega cutânea, estatura. 
B) Perímetro abdominal, turgor cutâneo. 
C) Perímetro cefálico, peso. 
D) Peso, prega cutânea. 
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QUESTÃO  39 

Foi prescrita a uma criança dose de 7,5 mg de gentamicina. A apresentação disponível é de 
ampolas de 40mg/2ml. Faça a rediluição com 3,5 ml de diluente. O volume a ser administrado 
será de: 

A) 0,65 ml. 
B) 1,23 ml. 
C) 1,03 ml. 
D) 1,50 ml. 
 
 

QUESTÃO  40 

O puerpério é o período que decorre da dequitação até a volta do organismo materno à 
normalidade, em média de 4 a 6 semanas. Assinale a alternativa que apresenta possíveis 
complicações deste período. 

A) Infecção puerperal, toxemia gravídica, flebite. 
B) Hemorragias, fissuras do mamilo, flebite, mastites. 
C) Mola hidatiforme, hiperemese gravídica, mastites. 
D) Ingurgitamento mamário, mastites, toxemia gravídica. 
 
 

QUESTÃO  41 

Como se denomina a doença de evolução crônica com alteração neurológica progressiva, que 
afeta os centros cerebrais responsáveis pelos movimentos do corpo e caracteriza-se por 
lentidão do movimento, rigidez muscular, tremor e modificações na deambulação? 

A) Doença de Alzheimer. 
B) Doença de Athinson. 
C) Epilepsia. 
D) Doença de Parkinson. 
 
 

QUESTÃO  42 

O paciente L.M.N., de 45 anos, está internado em uma unidade de terapia intensiva e foi 
prescrito a ele um controle constante dos níveis de pressão arterial mantendo uma pressão 
arterial média (PAM) entre 80 a 100 mmHg. O Técnico em Enfermagem aferiu a pressão e 
obteve valores de 100mmHg por 60mmHg. Qual é a PAM neste momento? 

A) 99 cmH20. 
B) 73 cmH20. 
C) 90 mmHg. 
D) 20 mmHg. 
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QUESTÃO  43 

Um paciente internado na unidade de terapia intensiva necessita de cuidados constantes com 
a manutenção da Pressão de Perfusão Cerebral (PPC) em níveis ideais entre 60 e 80 mmHg. 
A técnica em enfermagem verificou os níveis pressóricos e observou uma Pressão Arterial 
120mmHg por 70mmHg e uma Pressão Intracraniana de 23 cmH20. A técnica em enfermagem 
teria de concluir que a PPC  

A) está abaixo dos níveis ideais. 
B) está acima dos níveis ideais. 
C) está dentro dos níveis ideais. 
D) não pode ser calculada com os dados fornecidos. 
 
 

QUESTÃO  44 

Com relação à Lei nº 10.216 de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos 
das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde 
mental, assinale a alternativa INCORRETA. 

A) É direito da pessoa portadora de transtorno mental receber o maior número de informações 
a respeito de sua doença e de seu tratamento. 

B) Os tipos de internação psiquiátrica são a internação voluntária, internação involuntária e 
internação compulsória. 

C) A internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que 
caracterize os seus motivos. 

D) A internação, em qualquer de suas modalidades, será a primeira indicação para tratamento 
do paciente psiquiátrico no ambiente hospitalar. 

 
 

QUESTÃO  45 

Associe os transtornos de ansiedade apresentados na 1ª coluna com suas definições na 2ª 
coluna. 

I. Transtorno do pânico (   ) Caracteriza-se por preocupações fora de seu contexto 
real, excessivas e persistentes. 

II. Agorafobia (   ) Caracteriza-se por ataques de ansiedade agudos e 
graves. 

III. Ansiedade generalizada (   ) Caracteriza-se como o medo de lugares abertos, na 
maioria dos casos manifesto pelo medo de sair de casa. 

IV. Obsessivo-compulsivo (   ) Consiste em ideias, pensamentos, sentimentos que se 
repetem insistentemente.  

 

Assinale  alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 

A) II – I – IV – III. 
B) III – I – II – IV. 
C) III – II – IV – I. 
D) III – IV – II – I. 
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QUESTÃO  46 

O Técnico em Enfermagem de uma unidade de internação cirúrgica tem de administrar 
soroterapia a um paciente de acordo com prescrição médica de 1,5 litros de Solução 
Fisiológica 0,9% em 8 horas. Qual o gotejamento de infusão em ml/h? 

A) 62,5. 
B) 100. 
C) 150. 
D) 187,5. 

QUESTÃO  47 

O paciente G.H.R., de 5 anos de idade, está internado em uma unidade de terapia intensiva 
pediátrica e foi prescrito a ele infusão de 204 ml de solução glicosada 12,5%. No posto de 
enfermagem, tem disponível frasco de 250 ml de solução glicosada 5%, ampola de 10 ml de 
solução glicosada 50%.  Para preparar a solução prescrita, será utilizado o frasco de solução 
glicosada 5%. 

Assinale a alternativa correta. 

A) O volume a ser retirado do frasco de soro glicosado 5%, necessário para a preparação da 
solução prescrita, é de 80 ml e terão de ser adicionados neste frasco 17 gramas de glicose 
da solução glicosada  50% para ter a solução a ser infundida. 

B) A solução prescrita terá 22,5 gramas de glicose e o volume de glicose 50% a ser utilizado é 
de 30 ml. 

C) A ampola de solução glicosada 50% tem 5 gramas de glicose e no frasco de solução 
glicosada 5% e, após desprezado o volume necessário para a preparação da solução 
prescrita, tem 7,5 gramas de glicose. 

D) O frasco de 250 ml de solução glicosada 5% tem 12,5 gramas de glicose e, no frasco de 
solução glicosada 12,5%, tem volume de 30 ml de glicose 50%. 

 

QUESTÃO  48 

Associe as fases de desenvolvimento da criança, apresentadas na 1ª coluna com suas 
respectivas características na 2ª coluna. 

I. Primeira infância (   ) Período em que a criança está em pleno desenvolvimento 
motor, começa a ficar independente e a se interessar pelo 
outro. 

II. Segunda infância (   ) É o período no qual a principal alimentação da criança é o 
leite, principalmente o materno. 

III. Terceira Infância (   ) Nesta fase, o indivíduo está em processo de formação da 
personalidade e começando a conhecer valores como 
responsabilidade, compromisso. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta,  de cima para baixo. 

A) I – II – III. 
B) III – I – II. 
C) II – I – III.  
D) II – III – I.  
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QUESTÃO  49 

Foi prescrita a um paciente dose de 750 mg de um antibiótico. No posto de enfermagem, há 
frasco de 1g com diluente próprio de 5 ml disponível. Qual volume deverá ser administrado em 
litros? 

A) 3,75. 
B) 0,00375. 
C) 0,0375. 
D) 0,375. 
 
 

QUESTÃO  50 

Os cateteres venosos centrais são utilizados para infusão de medicações e soluções 
endovenosas em pacientes com limitação de acesso venoso periférico. Assinale a alternativa 
INCORRETA. 

A) Sua inserção permite a obtenção da medida da pressão venosa central, informação 
clinicamente útil sobre a condição cardiovascular e balanço de líquidos. 

B) Os cuidados com cateteres venosos centrais incluem o momento de sua inserção, a 
monitorização do local de inserção, bem como a manutenção de seu posicionamento e 
permeabilidade. 

C) A infecção é uma importante complicação relacionada ao uso dos cateteres venosos 
centrais, juntamente com hemotórax, hematomas e tromboflebites. 

D) A escolha do local de inserção depende da anatomia de cada paciente, sendo os locais 
mais comuns veias jugulares externas, veias subescapulares e subclávias. 
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