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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 
05.

O AMOR É CEGO - LITERALMENTE
Quem está apaixonado fica em estado de graça: meio aéreo, 
sem prestar muita atenção no que está se passando a sua 
volta. Isso todo mundo já sabe. Mas cientistas da Universida-
de da Flórida acabam de descobrir que a coisa pode ir muito 
além: o amor torna o cérebro humano literalmente incapaz 
de prestar atenção em rostos mais bonitos. 
Os pesquisadores fizeram um estudo para medir a atenção 
de 113 homens e mulheres, que foram expostos a fotos de 
pessoas lindas (e outras não tão bonitas). Metade dos volun-
tários teve de escrever, antes da experiência, um pequeno 
texto falando sobre o amor que tinha por seu parceiro. A ou-
tra metade fez uma redação genérica, sobre felicidade. Em 
seguida, as fotos foram exibidas – com os olhos dos voluntá-
rios monitorados por um computador. 
Quem tinha escrito (e pensado) em amor passou a ignorar 
as imagens de pessoas bonitas – seus olhos simplesmente 
não se fixaram sobre as fotos. E essa rejeição só acontecia 
com as fotos de gente linda; com as imagens de pessoas co-
muns, não havia diferença. 
Segundo  os  cientistas,  isso  acontece  porque,  quando  as 
pessoas pensam em amor,  seu neocórtex passa a repelir 
pessoas muito atraentes – que são tentadoras e têm mais 
chance de levar alguém a praticar adultério. O mais impres-
sionante é que, entre os homens, esse mecanismo antitrai-
ção é 4 vezes mais forte do que nas mulheres.
Os cientistas especulam que  ele teria se desenvolvido, ao 
longo da evolução, para ajudar os machos a se manterem 
monogâmicos. “Há muitos benefícios evolutivos em uma re-
lação monogâmica, e o organismo leva isso em conta”, diz o 
psicólogo Jon Maner.

COSTA, Camilla. Superinteressante. São Paulo: Abril, mar. 2010, p.26

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na progressão textual, o trecho “Isso todo mundo já sabe” 
contribui para vincular

(A) uma afirmação duvidosa a um argumento negativo. 

(B) um relato de experiência a uma afirmação hipotética. 

(C) um conhecimento do senso comum a uma conclusão 
científica.

(D) uma incoerência científica a um devaneio construído 
no mundo romântico.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A experiência dos cientistas a respeito das reações cere-
brais dos apaixonados favorece que conclusão?

(A) Os apaixonados possuem um mecanismo neurológi-
co de prevenção ao adultério. 

(B) As reações cerebrais  dos apaixonados são equiva-
lentes em ambos os sexos.

(C) As reações cerebrais dos apaixonados decorrem da 
evolução humana. 

(D) Os impulsos cerebrais dos apaixonados reforçam a 
poligamia. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O termo “literalmente”, no título do texto, atribui à expres-
são “O amor é cego” um sentido

(A) ambíguo.

(B) metonímico.

(C) polissêmico. 

(D) denotativo. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho “Metade dos voluntários teve de escrever, antes 
da experiência, um pequeno texto falando sobre o amor 
que tinha por seu parceiro”, que termo licencia a concor-
dância no singular?

(A) Parceiro

(B) Metade

(C) Amor

(D) Voluntários

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Alguns pronomes recuperam referentes previamente ins-
taurados nos textos. No último parágrafo, “ele” refere-se a

(A) homem.

(B) neocórtex. 

(C) organismo.

(D) mecanismo.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a imagem a seguir para responder à questão 06.

Disponível em: < http://www.google.com.br/images> 
Acesso em: 20 out. 2010.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A imagem reproduz uma obra de René Magritte, um dos 
principais artistas surrealistas belgas. Entre a pintura e o 
texto “O amor é cego – literalmente” há uma aproximação 
quanto

(A) à temática abordada.

(B) ao estilo poético. 

(C) ao gênero textual.

(D) à modalidade da língua.
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UFG/CS                                                                            CONCURSO PÚBLICO                              TÉCNICO ADMINISTRATIVO/2010

Leia o texto a seguir para responder às questões de 07 a 
10.

MUNDO MICRO
Certas vezes, as fronteiras entre arte e ciência simplesmen-
te desaparecem. A explosão de cores de uma galáxia cap-
turada por um telescópio espacial ou a linguagem musical 
das baleias são apenas dois exemplos superlativos desse 
fenômeno. Mas há quem prefira buscar o belo em escala 
muito  menor.  Na semana passada,  foram anunciados  os 
vencedores  da  edição  2010  do  concurso  Nikon  Small 
World. Realizado há 36 anos, ele premia as melhores ima-
gens microscópicas captadas por cientistas e fotógrafos de 
todo o planeta.
Neste ano, o número 1 entre os mais de 2.200 trabalhos 
inscritos alcançou o topo graças ao inusitado. O que parece 
ser  as  linhas  de  um  monitor  cardíaco,  daqueles  usados 
para acompanhar pacientes em hospitais, é uma foto das fi-
bras do coração de um mosquito, realizada com o auxílio de 
reagentes fluorescentes e ampliada 100 vezes. “Meu traba-
lho é entender como os mosquitos transportam nutrientes, 
hormônios e doenças como a malária”, diz o autor da ima-
gem, o pesquisador da Universidade Vanderbilt (EUA), Jo-
nas King. Mãos à obra!

GOMES, Hélio. Istoé. 20 out. 2010, ano 34, nº 2136, p.103.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao descrever como são capturadas algumas imagens, o 
autor revela uma quebra de limites entre a arte e a ciência 
por meio

(A) do prestígio econômico. 

(B) dos modelos bioéticos.

(C) dos padrões de vaidade. 

(D) do desenvolvimento tecnológico.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao se referir à explosão de uma galáxia e à linguagem mu-
sical  das  baleias  como  exemplos  superlativos,  o  autor  
considera que esses exemplos são de 

(A) grande proporção.

(B) menor importância.

(C) maior riqueza de detalhes.

(D) pequena representatividade científica.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

No trecho “Meu trabalho é entender como os mosquitos 
transportam nutrientes, hormônios e doenças como a ma-
lária”, a vírgula tem a função de 

(A) marcar a presença de um adjunto adverbial.

(B) isolar uma expressão explicativa.

(C) separar elementos de uma enumeração.

(D) indicar a introdução de um período subordinado.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando  apenas os  aspectos  explícitos  da  fala  do 
vencedor do concurso Jonas King, vê-se que o autor da 
imagem 

(A) valorizou aspectos estéticos. 

(B) revelou interesses científicos.

(C) empenhou-se em ganhar o prêmio.

(D) preocupou-se com a tecnologia de ponta. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ufg_ta_lingua_portuguesa_medio



UFG/CS                                                                            CONCURSO PÚBLICO                              TÉCNICO ADMINISTRATIVO/2010

MATEMÁTICA

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo dados do IBGE [http://www.ibge.gov.br/home/presi-
dencia.(Adaptado)], a safra nacional de cereais, legumino-
sas e oleaginosas  deve somar 148,9 milhões de tonela-
das em 2010, passando a ser a maior safra da série histó-
rica da produção nacional. Esse volume é superior ao obti-
do em 2009, que foi de 134 milhões de toneladas.
Considerando estes dados, pode-se concluir que a taxa de
crescimento  da  safra  nacional,  de  2009  para  2010,  foi
aproximadamente de

(A) 11,1%.

(B) 14.9%

(C) 48,9%.

(D) 90,5%.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As idades dos pais de Joana somam 62 e a quinta parte
da idade de seu pai mais a terça parte da idade de sua
mãe é 16. Sabendo que a mãe de Joana tem o triplo de
sua idade, qual é a idade de Joana? 

(A) 6

(B) 7

(C) 8

(D) 9

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo reportagem do jornal  Folha de S. Paulo [24 out.
2010, p. B2], o consumo de água mineral cresceu com o
avanço da Classe C. De acordo com dados da reporta-
gem, as vendas devem atingir 7,24 bilhões de litros no fi-
nal de 2010, com um aumento de 15,7% sobre o ano de
2009.
De acordo com estes dados, o número de litros de água mine-
ral, em bilhões, consumidos em 2009, foi, aproximadamente,
de 

(A) 5,67.

(B) 5,90.

(C) 6,26.

(D) 7,08.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um quadrado de lado x, são inscritas quatro circunfe-
rências iguais tangentes entre si e tangentes aos lados do
quadrado. A função que define a área da região interna ao
quadrado e exterior às quatro circunferências é

(A) f x =−2
2 x 2

(B) f x =4−
4 x 2

(C) f x =2
2 x 2

(D) f x =4
4 x 2

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Os gráficos a seguir  mostram as exportações de carros
(automóveis  e  comerciais  leves)  do Brasil  entre  2008  e
2010.

Folha de São Paulo, 24 out. 2010, p.B3

Segundo a reportagem, a exportação retomou em 2010 o
nível de 2008 em quantidade, mas não em valor, pois os
carros que são exportados desmontados são mais bara-
tos.

De acordo com os dados apresentados nesses gráficos, a
diferença entre as quantidades de carros que foram expor-
tados desmontados em 2010 e em 2008, foi de aproxima-
damente

(A)   12.000

(B)   71.000

(C)   90.000

(D) 110.000

ufg_ta_matematica_medio

Exportações de automóveis e 
comerciais leves*
Quantidade, em mil unidades

Carros desmontados
Participação no total das 
exportações*, em %

530,3 542,3

306,8

2010

23,7 22,8

36,3

2008 2009 2010
* até setembro

2008 2009
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INFORMÁTICA

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Um usuário pode tornar as pastas e os arquivos que utiliza 
mais facilmente acessíveis criando atalhos. Isso pode ser 
realizado na área de trabalho, no menu Iniciar, na barra de 
tarefas  ou  no  grupo  “Favoritos”  do  Windows  Explorer. 
Como padrão, para criar um atalho na área de trabalho do 
Microsof® Windows 7, o usuário deverá clicar com o botão 

(A) direito do mouse em área vazia da área de trabalho, 
clicar em “Novo”, clicar em “Atalho” e fornecer o cami-
nho para o destino do atalho.

(B) direito do mouse em área vazia da área de trabalho, 
clicar em “Pasta”, clicar em “Atalho” e fornecer o en-
dereço da web para o destino do atalho.

(C) esquerdo do mouse em área vazia da área de traba-
lho, clicar em “Novo”, clicar em “Atalho” e fornecer o 
caminho para o destino do atalho.

(D) esquerdo do mouse em área vazia da área de traba-
lho, clicar em “Pasta”, clicar em “Atalho” e fornecer o 
endereço da web para o destino do atalho.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Analise a figura a seguir.
A B C D E

1 Lista de compras de escritório
2 Item Descrição Quantidade Valor unitário Sub-total
3 1 Grampos (caixas) 20 R$ 3,00 R$ 60,00
4 2 Canetas azuis 10 R$ 1,50 R$ 15,00
5 3 Canetas pretas 10 R$ 1,50 R$ 15,00
6 4 Borrachas 30 R$ 1,20 R$ 36,00
7 5 Lápis 40 R$ 1,00 R$ 40,00
8 Total R$ 166,00

A utilização de planilhas eletrônicas nos ambientes de es-
critório tem proporcionado ganhos de produtividade, além 
de permitir aos usuários desenvolver suas atividades com 
mais eficiência. Analisando a planilha apresentada no apli-
cativo Calc do BrOffice.org 3.2.1, conclui-se que a totaliza-
ção dos gastos do escritório pode ser obtida por meio da 
seguinte fórmula:

(A) =((C3*E3)+(C4*E4)+(C5*E5)+(C6*E6)+(C7*E7))

(B) =SOMA(D3:E7)

(C) =SOMA(E3:E7)

(D) =((D3*E3)+(D4*E4)+(D5*E5)+(D6*E6)+(D7*E7))

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Gerenciamento de Direitos de Informação (IRM) usa um 
servidor  para  autenticar  as  credenciais  de pessoas  que 
criam ou recebem documentos ou e-mail com permissão 
restrita. Os usuários do Microsoft® Office Word 2007 que 
desejam proteção e segurança nessa área podem optar 
por

(A) seus próprios servidores de gerenciamento de direi-
tos,  com  implementação  da  proteção  de  conteúdo 
baseada em técnicas de criptografia.

(B) seus próprios servidores de gerenciamento de direi-
tos,  com  implementação  da  proteção  de  conteúdo 
baseada em técnicas de expansão de dados.

(C) um serviço de IRM gratuito de avaliação, com imple-
mentação da proteção de conteúdo baseada em téc-
nicas de compactação de dados.

(D) um serviço de IRM gratuito de avaliação, com imple-
mentação da proteção de conteúdo baseada em téc-
nicas de compressão de dados.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A difusão do uso da Internet tem impulsionado o surgimen-
to de programas, permitindo a navegação por meio de inú-
meros portais de conteúdo existentes. Muitos desses por-
tais se utilizam do envio de cookies que permitem

(A) acelerar a navegação alterando a velocidade de co-
nexão do usuário.

(B) desfragmentar  o  disco  rígido  do  equipamento  do 
usuário, aumentando a qualidade das imagens.

(C) melhorar o desempenho do equipamento do usuário, 
permitindo a exibição de vídeos em alta definição.

(D) obter e registrar informações sobre preferências dos 
usuários.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Qual das figuras apresentadas, a seguir, indica a presença 
de um leitor de cartões, saída VGA para monitor e porta 
USB em um moderno netbook?

(A)

(B)

(C)

(D)

ufg_ta_informatica_medio
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A equipe de enfermagem deve trabalhar de forma coorde-
nada e integrada, pois esse é um meio de atingir satisfa-
ção pessoal e profissional, além de contribuir para a pres-
tação da assistência qualificada ao paciente, à família e à 
comunidade. São fatores que facilitam o trabalho em equi-
pe:

(A) esforço conjunto para o alcance dos objetivos, comu-
nicação eficiente entre os membros da equipe e res-
peito às pessoas. 

(B) esforço conjunto para o alcance dos objetivos, comu-
nicação eficiente entre os membros da equipe e seto-
rização das ações. 

(C) cooperação com o chefe e colegas, comunicação efi-
ciente entre os coordenadores da equipe e respeito 
às pessoas. 

(D) cooperação com o chefe e colegas, comunicação efi-
ciente entre os membros da equipe e setorização das 
ações.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O prontuário é um conjunto de documentos que contém in-
formações do cliente  sobre o seu processo de saúde e 
doença. O prontuário deve conter: 

(A) dados da admissão como condições gerais do paci-
ente, hora de entrada, sinais vitais e aceitação da die-
ta. 

(B) anotações feitas pela equipe de saúde de forma clara 
e concisa e com grafia legível visando à intercomuni-
cação entre os profissionais. 

(C) dados sobre as condições clínicas do paciente e, nos 
casos de alta hospitalar ordenada verbalmente pelo 
médico, o número do CRM deste profissional.

(D) anotações sobre manobras de ressuscitação, o nome 
do responsável  pelo  preparo  do corpo  e  dados da 
empresa funerária, em caso óbito.  

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O edema agudo de pulmão é o acúmulo de líquido branco ou 
rosado nos espaços intersticiais ou nos próprios alvéolos. Um 
cuidado de enfermagem específico para este caso é

(A) colocar o paciente sentado, com cabeça e ombros le-
vantados  e  membros  inferiores  para  fora  da  cama 
para diminuir o retorno venoso.

(B) manter o paciente alinhado no leito ou em decúbito 
lateral, com colchão confortável e com lençóis estica-
dos e secos.

(C) passar sonda nasogástrica, se houver prescrição mé-
dica, para diminuir os  esforços durante a alimenta-
ção do paciente.

(D) prevenir o choque hipovolêmico, com hidratação ve-
nosa e a manutenção dos membros inferiores eleva-
dos. 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os sinais vitais representam um parâmetro fundamental no 
acompanhamento do paciente. Suas alterações fornecem da-
dos auxiliares dos órgãos e/ou funções afetados. Quanto aos 
sinais vitais, sabe-se que

(A) a temperatura bucal varia de 37,1oC a 37oC, enquan-
to a axilar varia de 36,5oC a 37,5oC.

(B) o pulso apical é verificado na linha axilar, no 7o espa-
ço intercostal.

(C) a pressão arterial é influenciada pela viscosidade do 
sangue e pela resistência periférica. 

(D) a frequência respiratória normal varia de 10 a 16 res-
pirações por minuto.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

No caso de acidente com material biológico em situação 
em que há exposição percutânea ou cutânea, o cuidado a 
ser adotado segue a conduta recomendada pelo Ministério 
da Saúde (BRASIL, 2006), que preconiza a limpeza local 
com o uso de 

(A) soro fisiológico e éter.

(B) soro fisiológico e água oxigenada.

(C) água e clorexidina.

(D) água e sabão. 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Às 15 horas foi iniciada uma infusão venosa com 200 ml 
de SG 5%, contendo 1.0 gramas de um antibiótico X, a 
uma vazão de 30 microgotas/minuto. Às 18 horas a dosa-
gem de antibiótico administrada foi de:

(A) 2,04g

(B) 1,04g 

(C) 0,76g

(D) 0,45g 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A permanência do paciente imóvel no leito, associado a 
outros fatores causais o predispõem ao desencadeamento 
de lesões na pele e tecidos subjacentes, denominados úl-
ceras  por  pressão.  A  prevenção  da  ocorrência  de  tais 
lesões deve ser prioridade nas ações da equipe de enfer-
magem que deve considerar que

(A) dentre os fatores que concorrem para a formação de 
úlceras  por  pressão  estão:  perda  sensorial,  altera-
ções circulatórias, avitaminose e fricção no leito.

(B) dentre as medidas utilizadas na  prevenção das úlce-
ras por pressão incluem-se: nutrição adequada, bom 
estado geral e uso de vitamina C.

(C) nas medidas curativas das úlceras por pressão desta-
cam-se a limpeza e fricção das regiões com proemi-
nências ósseas utilizando solução alcoólica á 70%.

(D) na úlcera por pressão de grau I ocorre o rompimento 
da pele através da epiderme ou da derme, com for-
mação de necrose dos tecidos e edema.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Foram prescritos 2.500.000 UI de Penicilina G. Potássica 
para o paciente do leito 5B. O posto de enfermagem dis-
põe de frasco-ampola com 10.000.000 UI desta medica-
ção, que foram diluídos em 10 ml. Para se realizar a referi-
da prescrição deve-se aspirar do frasco-ampola a seguinte 
quantidade:

(A) 2,0 ml

(B) 2,5 ml

(C) 3,0 ml

(D) 3,5 ml 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao tratar uma ferida deve-se levar em conta alguns aspec-
tos que são fundamentais para a eficácia deste tratamen-
to, considerando não somente o aspecto técnico mas to-
dos os fatores que influenciam no processo de cicatriza-
ção. Nesse procedimento,

(A) a limpeza deve ser realizada do local menos contami-
nado para o mais contaminado e,  quando infectadas, 
as feridas são limpadas de dentro para fora.

(B) o  alginato  de  cálcio,  hidrocolóides,  carvão  ativado 
com prata e filme semipermeável são utilizados para 
a absorção de exsudados abundantes.

(C) a limpeza deve ser feita com solução salina morna, 
realizando-se fricção com gazes, salvo na presença 
de tecido de granulação. 

(D) O dreno de penrose é usado para a retirada de diver-
sos tipos de secreção por meio de gravitação e o ma-
terial drenado pode ser coletado em gazes com cura-
tivo semioclusivo.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As sondagens  gastrointestinais  consistem na  introdução 
de tubo plástico ou de borracha  no interior do estômago 
(gástrica) ou duodeno (enteral), podendo ter diversas fina-
lidades. Com base no exposto, pode-se entender que as 
sondas gastrointestinais 

(A) tem por finalidades a descompressão gástrica, a ad-
ministração de alimentos e a eliminação de gazes in-
testinais quando nasoentérica. 

(B) exige a atenção da enfermagem para a prevenção de 
ulcerações na asa do nariz, o que é possível pelo uso 
de lubrificante durante introdução.

(C) são utilizadas em localização enteral  somente para 
gavagem, e em geral  destinadas a pacientes com re-
fluxo gastroesofágico, agitados ou senis.

(D) podem apresentar complicações dentre elas  a obs-
trução, que pode ser evitada com a lavagem da mes-
ma com água destilada após as dietas.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Um dos procedimentos invasivos mais associados à ocor-
rência de infecções nosocomiais é o cateterismo vesical 
(CV).  Este quadro se agrava  quando não são adotadas 
medidas  assépticas  durante  sua  instalação  ou  cuidados 
adequados durante sua manutenção. Tais eventos adver-
sos podem ser eliminados ou minimizados,

(A) se mediante a dificuldade do paciente em urinar, ten-
tarem-se medidas não invasivas para estimular a mic-
ção, tais como: abrir torneira próximo ao paciente e ir-
rigar a genitália com água morna. 

(B) se mediante a dificuldade do paciente em urinar, for 
comunicado ao médico de imediato para prescrição 
de sondagem vesical de demora.

(C) se, quando for realizada a troca do sistema fechado 
de  drenagem,  planejada  regularmente,  considerar, 
dentre outros, o prazo máximo de 7 dias.

(D) se durante a introdução da sonda, diante de um qua-
dro de obstrução for realizada a lavagem vesical com 
sonda de 2 vias.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao selecionar o local e materiais utilizados para a realiza-
ção de venopunção, deve-se considerar, dentre outras, a 
solução a ser infundida, a duração da infusão e as condi-
ções da rede venosa. Nesse caso,

(A) para  os  pacientes  que  receberão  infusão  viscosa, 
grandes quantidades de volume, utilizar dispositivos 
de grosso calibre e vasos calibrosos. 

(B) para terapias de curta duração, em crianças ou em 
idosos utilizar dispositivos de menor calibre, nas arti-
culações,  para  não  restringir  os  movimentos  das 
mãos.

(C) nas soroterapias cuja solução seja hipertônica ou por 
períodos de longa duração utilizar a fossa anti-cubital.

(D) em adultos, devido à movimentação durante o auto 
cuidado dar preferência aos vasos dos membros infe-
riores para não restringir o uso das mãos.
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▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A atuação da equipe de enfermagem é fundamental durante o 
período  peri-operatório,  este  compreendendo o  pré,  pós  e 
trans-operatório.  Para  o  bom andamento  do  procedimento 
considera-se que,
(A) para diminuir  o risco cirúrgico,  a enfermagem deve 

estar atenta para oferecer suporte especialmente em 
relação à manutenção da função cardio-respiratória, 
controle do débito urinário e manter a ferida operató-
ria ocluída por 24 horas.

(B) para o alívio da dor no pós operatório, é importante 
observar o posicionamento correto no leito, conectar 
os tubos de drenagens aos frascos coletores manten-
do-os abertos e realizar higiene oral a cada 6 horas. 

(C) dentre as complicações que podem ocorrer no perío-
do pós-operatório, uma das principais é o choque hi-
povolêmico, caracterizado por queda dos níveis pres-
sóricos, sudorese fria e palidez cutâneo- mucosa. 

(D) nas cirurgias de gastrectomia, a dieta será oferecida 
entre o primeiro e segundo dias após a realização do 
procedimento cirúrgico, depois do retorno do peristal-
tismo, visando a prevenir a Síndrome de Dumping. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente apresentando quadro de obstipação intestinal, com 
presença de fecaloma, tem prescrita a realização de lavagem 
intestinal com solução glicerinada gota-a-gota. Para realizar tal 
procedimento  o  paciente  deverá  ser  colocado  preferencial-
mente, na posição de 

(A) trendelemburg.

(B) sims. 

(C) genupeitoral.

(D) fowler. 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A maior alteração fisiológica requerida ao recém-nascido 
(RN) é a transição da circulação fetal (placentária) para a 
respiração independente. As condições em que se proces-
sa a estabilidade do RN afetarão sua adaptação à vida ex-
trauterina. Dentre os primeiros cuidados de enfermagem a 
serem prestados ao RN, destacam-se a 
(A) manutenção da via aérea pérvia, da temperatura cor-

poral estável e a prevenção de infecções. 
(B) administração de Vitamina K e Nitrato de Prata, evi-

tando  a  oftalmia  purulenta  e  doença  hemorrágica, 
respectivamente.

(C) identificação do RN na pulseira, colocando no míni-
mo: a data do parto, o sexo do RN, o nome da mãe e 
do obstetra que realizou o procedimento e a  assina-
tura do funcionário.

(D) verificação do peso e do tipo sanguíneo  do RN, me-
dição e identificação da placenta e do cordão umbili-
cal.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As complicações hipertensivas na gravidez são a maior causa 
de morbidade e mortalidade materna e fetal, ocorrendo em 
cerca de 10% do total de óbitos. Em relação à doença hiper-
tensiva específica da gravidez (DHEG), sabe-se que

(A) a pré-eclâmpsia grave corresponde à pressão diastó-
lica maior ou igual a 110 mmHg e que seus sintomas 
são anasarca, acidente convulsivo e coma. 

(B) os cuidados de enfermagem incluem pesar a pacien-
te semanalmente, reduzir estímulos ambientais e esti-
mular a dieta hiperssódica e hipoproteica.

(C) a tríade que caracteriza o quadro de DHEG é a pre-
sença de hipertensão arterial, proteinuria e em alguns 
casos edema. 

(D) o tratamento profilático para a DHEG é o diagnóstico 
precoce, regime dietético e repouso em posição de 
tredelemburg preferencialmente.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença metabólica crônica e 
de incidência crescente. Um grande desafio na assistência a 
pacientes diabéticos é a prevenção de complicações agudas e 
crônicas.  Considerando  as  características  destes  pacientes 
observa-se que 

(A) a  hiperglicemia  pode  ocorrer  de  forma  branda  até 
grave e, independente de sua intensidade os sinto-
mas são: comportamento desorientado, agitação e di-
ficuldade para acordar.

(B) o quadro agudo de hipoglicemia é tratado com o uso 
de carboidratos simples de ação rápida por via oral e 
a avaliação glicêmica deve ser feita após 15 minutos 
da administração do carboidrato. 

(C) a ocorrência de alterações locais na administração da 
insulina pode ser evitada por meio do rodízio do local 
de aplicação e uso exclusivo de insulina regular.

(D) a impossibilidade de deglutição dos hipoglicemiantes 
orais  prescritos,  indica  que  esta  medicação  deverá 
ser administrada por via parenteral.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Leucemia é um processo neoplásico, que acomete os teci-
dos responsáveis pela formação do sangue. Os tratamentos 
adotados podem incluir o uso de antineoplásicos e procedi-
mentos cirúrgicos. Tal afecção 

(A) tem como causa infecções bacterianas não tratadas 
e/ou fatores ligados à hereditariedade e exposição à 
agrotóxicos. 

(B) é uma doença aguda de evolução rápida, que acome-
te preferencialmente adultos e indivíduos idosos per-
tencentes ao sexo masculino.

(C) exige durante a administração de quimioterápicos a 
adoção de cuidados especiais com cateteres veno-
sos, dando preferência para os de curta permanên-
cia, como, por exemplo os scalps.

(D) exige como um dos cuidados de enfermagem funda-
mentais a observação dos efeitos colaterais da qui-
mioterapia, tais como náuseas, vômitos e hematúria. 
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▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As alterações anatômicas externas do trato geniturinário de-
tectadas ao nascimento podem determinar condições graves 
para a criança. No que se refere às principais alterações, 

(A) a correção da extrofia vesical é sempre cirúrgica, po-
rém não se obtém controle urinário total. 

(B) a hipospádia e a epispádia são, respectivamente, a 
presença do orifício uretral na superfície dorsal e ven-
tral do corpo do pênis. 

(C) a criptorquidia representa a descida de um ou ambos 
ureteres pelo canal inguinal.

(D) a hérnia inguinal é a protrusão do conteúdo abdomi-
nal pelo canal inguinal no escroto. 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As convulsões febris (CF) são distúrbios transitórios, que aco-
metem as crianças em associação com a febre de caráter be-
nigno. Quase 95% das crianças não desenvolverão epilepsia 
ou qualquer lesão neurológica em decorrência da crise. Quan-
to às CF tem-se que são doenças 

(A) potencialmente fatais, porém atualmente apresentam 
melhor prognóstico graças à antibioticoterapia.

(B) agudas  do  sistema  nervoso  geralmente,  causadas 
por vírus e quase invariavelmente fatais, se não trata-
das.

(C) cuja ocorrência se dá entre os seis meses e os três 
anos de idade, com predomínio em crianças com me-
nos de dezoito meses, sendo incomum após os cinco 
anos. 

(D) convulsivas crônicas, com convulsões recorrentes e 
não provocadas, sem qualquer outra alteração orgâ-
nica aparente.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A assistência de enfermagem à saúde da criança deve ser 
priorizada nos serviços especializados, pois grande parte das 
complicações podem ser evitadas com a adoção precoce de 
medidas terapêuticas. Mediante um quadro de diarréia 

(A) a criança que apresentar até três evacuações diárias 
semilíquidas e diminuição do apetite deve ser enca-
minhada para unidade hospitalar para terapia intrave-
nosa.

(B) a presença de dois sinais indicativos de desidratação 
como olhos fundos e sinal de prega indica instituir a 
reidratação oral e orientar a mãe para suspender a 
amamentação. 

(C) a  desidratação,  uma  alteração  sempre  grave  que 
acomete principalmente as crianças após os 05 anos 
de idade, é tratada somente com terapia intravenosa.

(D) a terapia de reidratação oral  (TRO) estará indicada 
geralmente nos casos de desidratação leve ou mode-
rada sendo a primeira escolha, por ser menos doloro-
sa, menos onerosa e eficaz. 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma das atribuições do Técnico de Enfermagem que atua em 
Centro Cirúrgico é circular a sala de operações durante a reali-
zação dos procedimentos. Considerando esta fase do período 
peri-operatório é importante observar que

(A) quando se fizer necessário o uso de bisturi elétrico é 
indispensável atentar para a colocação da placa dis-
persiva em região adequada e o mais distante possí-
vel do local onde o procedimento será realizado.

(B) ao iniciar a abertura dos pacotes estéreis é essencial 
respeitar  a sequencia  lógica de abertura,  o uso de 
técnica asséptica e a conferência do integrador quí-
mico, que deve ser feita logo após o início da cirurgia. 

(C) durante   as etapas da anestesia deve-se atuar  em 
consonância com o anestesiologista,  principalmente 
nos casos de apneia ou em outras intercorrências, fa-
vorecendo o atendimento às emergências com rapi-
dez e segurança. 

(D) durante a cirurgia os hampers e os cestos de lixo de-
vem  ser  posicionados  o  mais  distante  possível  da 
equipe cirúrgica para evitar a contaminação e a infec-
ção operatória.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As geladeiras de uso doméstico são utilizadas na rede de 
frios para estocagem de imunobiológicos. Ao proceder à 
organização interna desses equipamentos é recomendado 
que,

(A) no congelador, deve-se colocar gelo e armazenar as 
vacinas que necessitam de temperaturas negativas.

(B) na  primeira  prateleira,  deve-se  colocar  as  vacinas 
que podem ser submetidas à temperaturas negativas. 

(C) na segunda prateleira, deve-se manter o termômetro 
de máxima e mínima e não se deve colocar vacinas.

(D) na terceira prateleira, deve-se colocar garrafas com 
água e corante para manter a temperatura ideal.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

JCF, 20 anos, informa que retornou de viagem há 15 dias 
de uma região onde se verificou a presença do Aedes Ae-
gypti e, atualmente queixa-se de febre há 07 dias, cefaleia, 
dor retro-orbitária,  mialgia,  prostração e exantema. Esse 
relato leva à suspeita de

(A) dengue com complicações.

(B) dengue. 

(C) dengue hemorrágica.

(D) dengue neurológica.
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▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre as medidas utilizadas na prevenção e controle das 
infecções hospitalares está a lavagem das mãos. A lava-
gem simples ou básica das mãos é aquela que consiste na

(A) limpeza das mãos, unhas e punhos por fricção com 
água e sabão não abrasivo, enxágue com água limpa 
e secagem com papel toalha descartável. 

(B) limpeza das mãos, unhas e punhos por meio da fric-
ção  das  partes  entre  si  com preparação  alcoólica, 
sem utilização de papel toalha descartável. 

(C) limpeza e escovação das mãos, dedos, unhas e ante-
braços com iodopovidona (PVPI) degermante, enxá-
gue com água corrente e secagem com toalha estéril.

(D) limpeza das mãos, unhas e punhos por fricção com 
água e sabão não abrasivo, enxágue com água limpa 
e fricção com preparação alcoólica. 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  processamento  de  artigos  médicos-hospitalares  deve 
seguir as etapas de limpeza, preparo, esterilização e ar-
mazenamento. Ao preparar um artigo foi utilizado o papel 
grau cirúrgico como embalagem. Nessa situação, quais os 
métodos de esterilização podem ser usados? 

(A) Vapor sob pressão, plasma de peróxido de hidrogê-
nio, radiação ionizante e calor seco .

(B) Óxido de etileno, vapor de baixa temperatura de for-
maldeído, calor seco e radiação ionizante.

(C) Óxido de etileno, vapor de baixa temperatura de for-
maldeído, radiação ionizante e calor seco.

(D) Vapor sob pressão, óxido de etileno, vapor de baixa 
temperatura de formaldeído e radiação ionizante. 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para facilitar a limpeza dos artigos médicos-hospitalares pode-
se utilizar o detergente enzimático. Uma desvantagem do uso 
dessa solução é a seguinte:

(A) a adequada remoção da sujidade incrustada requer a 
realização de ação mecânica (escovação e lavagem 
com jatos de água).

(B) a efetividade da limpeza  depende da concentração 
de enzimas, da temperatura da solução e do tempo 
de contato com o material. 

(C) a umidade  do sangue e da sujidade dos  materiais 
não é mantida, o que dificulta o amolecimento e con-
sequentemente a remoção da sujidade incrustada.

(D) a sujidade úmida e seca de instrumentais cirúrgicos é 
retirada, mas na limpeza de instrumentos endoscópi-
cos as sujidades permanecem.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Sistema Único de Saúde prevê ações de responsabili-
dade da União, dos Estados e dos Municípios. Em confor-
midade com a Lei n. 8080/90 compete ao Estado

(A) promover a descentralização para os municípios dos 
serviços e de ações de saúde. 

(B) elaborar  normas  para  regular  as  relações  entre  o 
SUS e os serviços privados contratados da assistên-
cia à saúde.

(C) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e subs-
tancias de interesse para a saúde.

(D) planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os ser-
viços de saúde, e gerir e executar os serviços públicos de 
saúde. 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde 
(SUS),  encontram-se a  Universalidade,  a  Integralidade e  a 
Igualdade. A Integralidade é entendida como um conjunto 

(A) dinâmico de ações que possibilita o acesso do usuá-
rio a todos os níveis dos serviços de saúde, ou seja 
aos níveis preventivo, curativo, individual, coletivo, de 
baixa e de média complexidade.

(B) de ações que favorece a prestação da assistência à 
saúde do indivíduo, sem preconceitos ou privilégios, 
ou seja, todos devem ter o mesmo tratamento inde-
pendente da situação social ou religião.

(C) de ações que facilita a participação da comunidade 
na Gestão do SUS, por meio dos Conselhos e das 
Conferências de Saúde, contribuindo para a transpa-
rência e funcionalidade do processo.

(D) articulado e contínuo das ações e serviços preventi-
vos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para 
cada caso em todos os níveis  de complexidade do 
sistema. 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A hemorragia digestiva pode ser rápida e evidente, ou len-
ta e oculta. Vômitos com sangue e fezes escuras e fétidas 
são respectivamente
(A) melena e hematêmese.
(B) melena e enterorragia.
(C) hematêmese e melena.
(D) hematêmese e enterorragia. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - DISCURSIVA

▬▬▬ QUESTÃO 1 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Atualmente, a qualidade da assistência prestada ao paciente e a segurança deste são te-
mas amplamente discutidos pela sua importância e por representar o objetivo final das 
ações de saúde. Dessa forma, os profissionais de enfermagem que integram a equipe de-
vem direcionar a execução de suas atividades, objetivando o alcance de metas, o que tor-
na necessário o desenvolvimento de um método de assistência que organize e facilite o 
trabalho. Nessa perspectiva, considerando o valor do trabalho em equipe, defina Proces-
so de Enfermagem (PE), discorra sobre suas etapas operacionais, sua importância na 
prática profissional e sobre o papel do Técnico de Enfermagem durante a sua aplicação.

(20,0 pontos)

▬▬▬ QUESTÃO 2 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O surgimento de infecções hospitalares por micro-organismos resistentes a múltiplas dro-
gas, reforça a necessidade do controle de infecções nos estabelecimentos de saúde e do 
envolvimento de todos os profissionais responsáveis pela assistência aos clientes na efe-
tivação das ações necessárias.  Dentre as medidas de controle das infecções nosoco-
miais, encontram-se as precauções baseadas na transmissão, ou seja, as precauções 
respiratórias para aerossóis e gotículas e as precauções de contato. Em relação às pre-
cauções de contato, indique quando devem ser adotadas, que medidas devem ser empre-
gadas e qual é a responsabilidade do Técnico de Enfermagem neste processo de traba-
lho. 

(20,0 pontos)
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