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01. Assinale a alternativa que contém 

tritongo, hiato e dígrafo, nessa ordem: 
(A) vogais, caatinga, Mário 
(B) iguais, ruim, Chile 
(C) chave, saúde, Paraguai, 
(D) averiguei, desço, história 

 
02. Marque a opção em que todas as 

palavras apresentam um dígrafo: 
(A) massa, folha, molho 
(B) carro, fonema, poema 
(C) banho, nenhum, duelo 
(D) cartilha, aqui, miúdo 

 
03. As sílabas das palavras occipital e 

intelecção estão corretamente 
separadas em: 

(A) o-cci-pi-tal / in-te-lec-ção 
(B) occi-pi-tal / inte-le-c-ção 
(C) oc-ci-pi-tal / in-te-lec-ção 
(D) oc-ci-pi-tal / in-te-le-c-ção 

 
04. Aponte a alternativa que contenha 

todas as palavras incorretamente 
grafadas: 

(A) rosácea, alisado, francesinha 
(B) burgueza, rapasiada, rozado 
(C) ultraje, sarjeta, berinjela 
(D) chuchu, puxar, pechincha 

 
05. Preencha os espaços com as palavras 

grafadas corretamente e, em seguida, 
aponte a alternativa correta: 
“A ............ de passar no concurso 
público provoca uma grande .......... 
nos candidatos e os deixam ........... 
quanto ao futuro.” 

(A) espectativa / tensão / esitantes 
(B) expectativa / tenção / hesitantes 
(C) espectativa / tenção / exitantes 
(D) expectativa / tensão / hesitantes 

 
06. Assinale a alternativa correta quanto 

ao gênero das palavras destacadas: 
(A) A eclipse da Lua foi filmado pelas 

câmeras de TV. 
(B) A gengibre é uma erva muito 

utilizada na culinária. 
(C) A criança não gostava de comer a 

alface no almoço. 
(D) A mulher foi ao médico com 

inflamação no faringe. 
 

07. Assinale a segunda coluna de acordo 
com a primeira e, em seguida, marque 
a alternativa correta: 

 
( 1 ) telúrico           (   ) de fantasma  
( 2 )  fluvial            (   ) de fogo 
( 3 ) bélico             (   ) do rio 
( 4 ) ígneo             (   ) da terra         
( 5 ) espectral       (   )  de guerra 
    
 A sequência correta é: 

(A) 5, 2, 4, 1, 3  
(B) 5, 4, 2, 1, 3 
(C) 4, 5, 2, 3, 1 
(D) 3, 2, 4, 1, 5 

 
08. As palavras destacadas nas orações 

correspondem a um advérbio, 
EXCETO: 

(A) O homem chegou rapidamente. 
(B) Quando nós teremos férias 

novamente? 
(C) Por que você não viajou com eles? 
(D) A casa da minha namorada fica 

muito longe daqui.  
 

09. Com relação ao uso da crase, assinale 
a alternativa INCORRETA: 

(A) Encontrei aquele meu velho amigo. 
(B) Contei tudo àquela que é minha 

melhor amiga. 
(C) Não vou as festas daquele lugar. 
(D) Irei à casa da minha mãe amanhã. 

 
10. Assinale a alternativa que contém erro 

de concordância verbal: 
(A) Pensei que houvessem pessoas 

educadas neste lugar. 
(B) Existem lugares maravilhosos para 

se viver neste país. 
(C) Eu havia perdido a noção do tempo 

naquele dia. 
(D) Deve haver erros de digitação 

nesse jornal. 
 
 
 
11. As gestantes que têm por hábito fumar 

durante as gestações devem ser 
orientadas, pela equipe de 
enfermagem, para os riscos que a 
nicotina traz ao feto, entre eles: 
(A) Anomalias genéticas. 
(B) Retardo mental. 
(C) Microcefalia. 
(D) Retardo de crescimento intra-

uterino. 
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12. O material humano utilizado em 

laboratórios para detectar a presença 
do vírus da poliomielite, indicado pela 
Vigilância Epidemiológica é: 
(A) Soro; 
(B) Fezes; 
(C) Sangue; 
(D) Urina. 

 
13. Para a realização da injeção 

intradérmica, os cuidados com a 
posição do bisel da agulha e a 
inclinação da seringa são, 
respectivamente: 
(A) para cima / 05-10 graus 
(B) para cima / 10-15 graus 
(C) para cima/ 15-20 graus 
(D) para baixo / 05-10 graus 

 
14. Em relação ao paciente com 

problemas intestinais, portador de 
hemorróida, recomenda-se para alívio 
dos sintomas: 
(A) banho de assento e repouso no 

leito. 
(B) laxativos, estimulantes e 

supositórios. 
(C) dietas ricas em proteínas e 

lavagem gástrica. 
(D) dieta constipante. 

 
15. Que vacina é aplicada à gestante com 

o objetivo de proteger, no futuro, a 
puérpera e o recém-nato? 
(A) antidiftérica. 
(B) antipólio. 
(C) antitifóide. 
(D) antitetânica. 

 
16. Após um procedimento cirúrgico, o 

paciente pode apresentar 
intercorrências e deve permanecer sob 
monitorização e observação constante 
da equipe de enfermagem. No caso da 
realização de uma craniotomia, ele 
deve ir imediatamente para: 
(A) a sala de recuperação pós 

anestesia. 
(B) um quarto privativo com banheiro. 
(C) o centro de terapia intensiva. 
(D) a unidade coronariana. 

 
17. Paciente vítima de doença infecciosa 

apresenta alternância entre um 
período de hipertermia e um período 
de temperatura normal ou subnormal. 
Na evolução de enfermagem, o 

técnico registra o seguinte tipo de 
temperatura: 
(A) hipertermia contínua. 
(B) hipertermia remitente. 
(C) hipertermia recrudente. 
(D) hipertermia intermitente. 

 
18. Com relação à suspeita de casos de 

HIV+ na comunidade ou em seu 
trabalho, quem deverá ser comunicado 
se confirmado? 
(A) A família do portador. 
(B) O cônjuge do portador. 
(C) Somente o portador. 
(D) A equipe de trabalho. 

 
19. Antes da realização do banho no 

recém-nascido está recomendado o 
seguinte cuidado: 
(A) contagem do pulso 
(B) retração do prepúcio 
(C) verificação da temperatura 
(D) aferição da pressão arterial 

 
20. As primeiras 48 horas após um infarto 

são as mais críticas e requerem 
vigilância constante, pois a zona do 
infarto pode aumentar 
progressivamente e os riscos de 
choque cardiogênico e de fibrilação 
ventricular são elevados. Como 
cuidado imediato com este tipo de 
cliente, o técnico de enfermagem 
deve: 
(A) verificar sinais vitais de 30 em 30 

minutos 
(B) estimular respirações superficiais 
(C) anotar diurese a cada 6 horas 
(D) evitar mudança de decúbitos 

 
21. No pós-parto, qual o primeiro cuidado 

que o técnico em Enfermagem deve 
ter ao receber o Rn? 
(A) Identificá-lo. 
(B) Aspirar mucosidades. 
(C) Banho de aspersão. 
(D) Credeinização. 

 
22. Quando o paciente fica em decúbito 

lateral esquerdo com quadril e joelho 
direito flexionados, ele está em que 
posição? 
(A) Fowler 
(B) Tredelenburg 
(C) Lisotônica 
(D) Sims 
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23. Imediatamente após o parto a mulher 

começa a secretar, pela mama, um 
líquido amarelado que continua a ser 
produzido e ejetado durante os 
primeiros dois a três dias. Alguns 
autores informam que alguma 
mulheres identificam esse líquido 
como sendo um “leite fraco” e, em 
função disso, apresentam 
comportamentos nem sempre 
adequados à promoção e à proteção 
da saúde da criança. Nesse contexto, 
o técnico de enfermagem deve realizar 
educação em saúde, oferecendo a 
essa clientela as seguintes 
informações sobre o referido líquido: 
(A) chama-se leucorréia e é um leite de 

transição; 
(B) denomina-se colostro e é rico em 

anticorpos; 
(C) chama-se lóquio e é indicado para 

produção de surfactante; 
(D) denomina-se liquor e possui alta 

concentração de anticorpos; 
 

24. A classificação “reator fraco” em 
pessoas que realizaram o PPD e não 
são portadores do vírus HIV pode ser 
realizada a partir da seguinte faixa de 
mensuração, em milímetros: 
(A) 0-04 
(B) 05-09 
(C) 10-14 
(D) 15-19 

 
25. Na assistência ao parto, a equipe de 

enfermagem executa vários 
procedimentos e deve estar atenta aos 
sinais de intercorrências no puerpério 
imediato, principalmente: 
(A) colocar pulseiras de identificação 

na mãe e RN. 
(B) monitorizar em relação a 

hemorragias, tremores e 
hipotensão arterial. 

(C) mensurar peso e estatura do RN. 
(D) estimular aleitamento materno. 

 
26. O pulso mais indicado para se verificar 

na criança maior de 3 (três) anos é o: 
(A) apical. 
(B) femural. 
(C) radial. 
(D) carotídeo. 

 
27. O mosquito Aedes Aegypti é o 

principal vetor de quais doenças? 
 

(A) Dengue e febre amarela; 
(B) Cólera e febre maculosa; 
(C) Leishmaníase e malária; 
(D) Tifo e tripanosomíase. 

 
28. Qual alternativa completa 

INCORRETAMENTE a frase abaixo? 
 

“De acordo com o artigo 12 da Lei 
7.498, o Técnico de Enfermagem 
exerce atividade de nível médio, 
envolvendo orientação e 
acompanhamento do trabalho de 
Enfermagem em grau auxiliar, e 
participação no planejamento da 
assistência de Enfermagem, cabendo-
lhe especialmente... 
(A) ...executar ações assistenciais de 

Enfermagem, exceto as privativas 
do Enfermeiro, observado o 
disposto no parágrafo único do 
artigo 11 desta mesma Lei,” 

(B) ...participar da equipe de saúde.” 
(C) ...participar da programação da 

assistência de Enfermagem.” 
(D) ...participar da orientação e 

supervisão do trabalho de 
Enfermagem em grau de chefia 
absoluta. 

 
29. Qual das alternativas abaixo está 

INCORRETA em relação as condutas 
a serem aplicadas no atendimento de 
paciente desmaiado? 
(A) Arejar o local onde o paciente 

estiver; 
(B) Deixar o paciente confortável para 

seu pronto restabelecimento; 
(C) Evitar aglomerações de curiosos ao 

redor do paciente; 
(D) Manter a cabeça do paciente na 

posição acima do corpo. 
 
30. Qual das alternativas abaixo está de 

acordo com o Artigo 6º da Lei 8.080? 
(A) Entende-se por vigilância 

epidemiológica um conjunto de 
ações capaz de eliminar, diminuir 
ou prevenir riscos à saúde e de 
intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, da 
produção e circulação de bens e da 
prestação de serviços de interesse 
da saúde; 

(B)  Entende-se por vigilância sanitária 
um conjunto de ações que 
proporcionam o conhecimento, a 
detecção ou prevenção de 
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qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes de 
saúde individual ou coletiva, com a 
finalidade de recomendar e adotar 
as medidas de prevenção e 
controle das doenças ou agravos; 

(C) Entende-se por saúde do 
trabalhador, para fins desta lei, um 
conjunto de atividades que se 
destina, através das ações de 
vigilância epidemiológica e 
vigilância sanitária, à promoção e 
proteção da saúde dos 
trabalhadores, assim como visa a 
recuperação e a reabilitação da 
saúde dos trabalhadores 
submetidos aos riscos e agravos 
advindos das condições de 
trabalho; 

(D) Estão excluídas no campo de 
atuação do Sistema Único de 
Saúde, a execução de ações de 
vigilância sanitária, de vigilância 
epidemiológica, de saúde do 
trabalhador e de assistência 
terapêutica integral, inclusive 
farmacêutica.  

 
31. Qual das doenças abaixo NÃO pode 

ser classificada ou denominada como 
“oportunista”? 
(A) Candidíase; 
(B) Diabetes; 
(C) Diarréia; 
(D) Pneumonia. 

 
32. Qual das opções abaixo apresenta 

alguma doença que NÃO é 
transmissível sexualmente? 
(A) AIDS, Amebíase e Donovanose; 
(B) AIDS, Amebíase e Herpes do tipo I; 
(C) AIDS, Gonorréia e Herpes do tipo 

II; 
(D) Climatério, Gonorréia e SIDA. 

 
33. Qual é intervalo correto entre 

aplicações de vacinas contra a “Febre 
Amarela”? 
(A) 20 anos; 
(B) 15 anos; 
(C) 10 anos; 
(D) 5 anos. 

 
34. Quanto a Candidíase é INCORRETO 

afirmar que: 
(A) O fungo que a provoca é também 

conhecido por monilíase é a 

Cândida albicans, encontra-se na 
mucosa intestinal; 

(B) O tratamento é correto é a 
utilização de medicamentos 
antifúngicos; 

(C) Pode ser transmitida também 
através da transfusão de sangue; 

(D) Quando o indivíduo está com a 
imunidade afetada, decorrente da 
ação de medicamentos de 
imunossupressores, ela ocorre 
devido à desarmonia da flora 
intestinal. 

 
35. São atribuições do Técnico de 

Enfermagem, EXCETO: 
(A) Conferir prontuário do paciente e 

administrar medicação conforme 
solicitado; 

(B) Aferir dados vitais do paciente; 
(C) Contribuir para o conforto e bem 

estar do paciente; 
(D) Na ausência do médico, prescrever 

medicação ao paciente. 
 
36. São características típicas da PCR 

(Parada Cardio Respiratória), 
EXCETO:  
(A) Apnéia; 
(B) Aumento da temperatura corporal; 
(C) Cianose; 
(D) Perda de consciência. 

 
37. São sintomatologias da Candidíase, 

EXCETO: 
(A) Ardência a algia ao urinar; 
(B) Corrimento avermelhado: 
(C) Disúria; 
(D) Hiperemia. 

 
38. São considerados deveres e 

responsabilidades dos profissionais de 
enfermagem, EXCETO: 
(A) Aprimorar, estimular e facilitar o 

conhecimento técnico de toda a 
equipe; 

(B) Criar um ambiente de trabalho 
agradável a todos, de forma que os 
procedimentos colaborem com o 
bem estar dos pacientes; 

(C) Registrar e manter atualizadas as 
informações inerentes ao quadro 
de saúde dos pacientes atendidos 
pela equipe de plantão; 

(D) Publicar os prontuários dos 
pacientes na Rede Mundial de 
Computadores. 
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39. São princípios básicos do SUS, 

EXCETO: 
(A) Igualdade; 
(B) Integralidade; 
(C) Intersetorialidade; 
(D) Universalidade. 

 
40. Segundo a legislação em vigor, a 

iniciativa privada poderá participar do 
Sistema Único de Saúde em caráter: 
(A) Complementar; 
(B) Obrigatório; 
(C) Particular; 
(D) Permanente. 

 
 


