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23 de maio de 2010
CARGO Nº 6
TÉCNICO DE ENFERMAGEM I
N.º DO CARTÃO

NOME (LETRA DE FORMA)

ASSINATURA

INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES:
1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 50.
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os
fiscais não poderão interferir.
3. Preenchimento do Cartão-Resposta:
- Preencher para cada questão apenas uma resposta
- Preencher totalmente o espaço
correspondente, conforme o modelo:
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO.
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS.
Duração total da prova: 4 horas e 30 minutos
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CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
1. Com relação à autoclave, julgue as assertivas a
seguir:
I.

Um ciclo completo de esterilização constitui-se
basicamente de três etapas: aquecimento,
esterilização e secagem.
II. A autoclave é limitada apenas a centros
cirúrgicos.
III. A autoclave elimina em 100% impurezas e
microorganismos,
deixando
completamente
assépticos os materiais ali esterilizados.
IV. O tempo de durabilidade do material esterilizado
em plasteril é de 7 dias, e de campo 28 dias.
Está (ão) CORRETA (S):

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as assertivas I e III.
Apenas as assertivas I, II e IV.
Apenas a assertiva III.
Apenas as assertivas II e IV.
Todas as assertivas.

2. A bile, também chamada de bílis, é um potente
emulsificante de gorduras, e auxilia em diversas
situações no processo de digestão. Biles é produzida
em qual órgão relacionado abaixo?
A)
B)
C)
D)
E)

Fígado.
Vesícula biliar.
Pâncreas.
Intestino delgado.
Estômago.

3. O sangue é formado por 4 hemocomponentes
básicos. Dentre esses elementos figurados, qual das
alternativas abaixo corresponde ao grupo das células
de defesa e formam os anticorpos?
A)
B)
C)
D)
E)

Eritrócitos.
Plaquetas.
Leucócitos.
Plasma.
Linfa.

4. Com relação ao coração, avalie as assertivas abaixo:
I.

O coração fica localizado no centro do tórax, em
um local denominado mediastino, e levemente
rotacionado para o lado esquerdo.
II. Do coração parte um vaso arterial que leva
sangue rico em CO2 e chegam vasos venosos
ricos em O2.
III. As válvulas cardíacas têm como finalidade evitar
o refluxo para dentro das câmaras. Quando elas

falham e ocorre o refluxo, denominamos isso de
prolapso.
IV. Pericárdio é a membrana serosa que reveste o
coração externamente.
Está (ão) CORRETA (S):
A)
B)
C)
D)
E)

Todas as assertivas.
Apenas as assertivas I e II.
Apenas as assertivas I e III.
Apenas as assertivas I, III e IV.
Apenas a assertiva IV.

5. Correlacione as colunas
alternativa correspondente:

1. Bactéria
2. Vírus
3. Protozoário

A)
B)
C)
D)
E)

abaixo

e

marque

a

(__) Gripe
(__) Tétano
(__) Doença de Chagas
(__) Difteria
(__) Leptospirose
(__) Dengue

1, 2, 2, 3, 2, 1.
2, 1, 3, 2, 1, 2.
2, 1, 3, 1, 1, 2.
2, 2, 3, 3, 1, 1.
1, 1, 3, 3, 1, 2.

6. Com relação às DST, assinale VERDADEIRO ou
FALSO nas afirmativas e marque a alternativa
CORRETA correspondente:
(__) O Papilomavírus humano (HPV) causa verrugas
genitais e recebe o nome de condiloma
acuminado.
(__) O cancro mole, assim como a candidíase, não é
considerado DST.
(__) Secreção purulenta (corrimento), prurido
(coceira) e disúria (ardência miccional) são
características comuns da gonorreia.
(__) Sífilis é uma DST que não apresenta fases
distintas, e sua manifestação patológica, quando
instalada, não é possível de cura.
(__) HIV (Human Immunodeficiency Vírus), SIDA
(Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) ou
paciente soro positivo são sinônimos que podem
ser determinados para caracterizar a AIDS.
(__) A hepatite B também pode ser considerada uma
doença sexualmente transmissível.
A)
B)
C)
D)
E)

V, F, V, F, V, F.
F, V, F, V, F, V.
V, F, V, V, V, F.
F, V, F, V, V, F.
V, F, V, F, V, V.
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7. De acordo com as políticas de saúde, assinale abaixo
a(s) assertiva(s) CORRETA(S):
I.

O PSF, assim como o atendimento clínico e
ambulatorial, ambos programas do SUS, devem
ser garantidos em respeito ao direito de
igualdade a todo cidadão brasileiro.
As US devem atender a todos os casos, porém,
após triagem de casos mais graves, devem
encaminhar esses pacientes aos centros
especializados.
De acordo com as normativas das US, em casos
de emergência o indivíduo não corre risco de
morte, o que ocorre nos casos de Urgência.
O tempo de chegada de uma Unidade de
atendimento de Suporte Avançado (SAMU ou
SIATE) é de no máximo 5 minutos, e sempre é
cumprido rigorosamente.

II.

III.

IV.

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Apenas a assertiva II está correta.
Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
Apenas as assertivas III e IV estão corretas.

8. O processo Xifóide é um acidente ósseo anatômico
localizado em qual osso do corpo humano?
A)
B)
C)
D)
E)

Escápula.
Quadril.
Externo.
Crânio.
Clavícula.

Alvéolos.
Brônquios principais.
Brônquios segmentares.
Bronquíolos.
Pleuras pulmonares.

11. Qual a definição CORRETA para classificarmos
PROFILAXIA?
A) Caracteriza o cuidado medicamentoso que
devemos
manter
quando
administramos
medicações de alta potencialidade com relação a
pacientes críticos.
B) Conjunto de medidas que têm por finalidade
prevenir ou atenuar as doenças, suas
complicações e consequências. Quando a
profilaxia está baseada no emprego de
medicamentos, trata-se da quimioprofilaxia.
C) É um tipo de doença com características mais
avançadas,
voltada
aos
pacientes
que
apresentam dislexia.
D) Caracteriza-se
por
ser
um
tratamento
medicamentoso desenvolvido com antibióticoterapia.
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
12. Com base nos sistemas reprodutores masculino e
feminino, enumere as duas opções de acordo com as
estruturas que correspondem a cada um dos
sistemas e assinale a alternativa correspondente:

9. Com relação ao trato digestório, marque a alternativa
que corresponde à ordem de circulação dos
alimentos, da ingestão à excreção:
A) Boca → Laringe → Esôfago
→ IG → Reto → Ânus.
B) Boca → Faringe → Esôfago
→ ID → Reto → Ânus.
C) Boca → Laringe → Esôfago
→ ID → Reto → Ânus.
D) Boca → Esôfago → Faringe
→ IG → Reto → Ânus.
E) Boca → Faringe → Esôfago
→ IG → Reto → Ânus.

A)
B)
C)
D)
E)

1. Masculino
2. Feminino

→ Estômago → ID
→ Estômago → IG
→ Estômago → IG
→ Estômago → ID
→ Estômago → ID

10. As trocas gasosas, em nível pulmonar do oxigênio e
do gás carbônico, são denominadas hematose, e
esse processo ocorre especificamente em quais
estruturas dos Pulmões?

A)
B)
C)
D)
E)

(__) Epidídimo
(__) Glândulas Bulbo uretrais
(__) Glândulas Vestibulares
(__) Tubas Uterinas
(__) Prepúcio
(__) Hormônio Progesterona

1, 1, 2, 2, 1, 2.
1, 2, 1, 2, 1, 2.
2, 1, 2, 1, 1, 2.
2, 1, 2, 2, 2, 1.
1, 1, 2, 2, 2, 1.

13. A Insulina e o glucagon, importantes hormônios
controladores metabólicos do funcionamento correto
do organismo, são produzidos por quais glândulas,
respectivamente?
A)
B)
C)
D)
E)

Pâncreas e Fígado.
Supra renais e Pâncreas.
Ambos pelo Pâncreas.
Supra renais e Fígado.
Pâncreas e Supra renais.
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14. Com base no sistema nervoso, julgue as assertivas
abaixo:
I.

As três meninges que a estrutura encefálica
humana apresenta são definidas como:
dura-máter, aracnoide e pia-máter.
O SNP trabalha independente do SNC, pois
ambos não estão relacionados. Devido a isso, as
alterações clínicas que um sofre não prejudicam
o outro.
O X par de nervo craniano, denominado nervo
vago, tem como finalidade controlar o
funcionamento das vísceras torácicas e
abdominais, dando-se extrema importância aos
pulmões e ao músculo cardíaco, entre outras
estruturas.
As principais funções do cerebelo são o controle
da coordenação, o equilíbrio, os movimentos, a
postura e o tônus muscular.

II.

III.

IV.

Está (ão) CORRETA (S):
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as assertivas I e IV.
Apenas a assertiva I.
Apenas as assertivas II, III e IV.
Todas as assertivas.
Apenas as assertivas I, III e IV.

17. As mãos são os condutores para praticamente toda a
transferência de patógenos potenciais de um cliente
para outro, de um objeto contaminado para o cliente,
ou de um membro da equipe de saúde para o cliente.
Assim, a lavagem das mãos é, isoladamente, o
procedimento mais importante para a prevenção de
infecções. Com relação à lavagem das mãos, julgue
as assertivas abaixo:
I.

É necessário lavar as mãos antes e após
qualquer cuidado ou procedimento prestado ao
cliente, e depois de ter tido contato com objetos
contaminados, mesmo se usando luvas. Lavar
sempre as mãos depois da remoção das luvas
também é imprescindível.
II. As unhas funcionam como reservatórios de
microrganismos
e
a
remoção
destes
microrganismos ficam mais difíceis quando as
mãos estão ásperas ou rachadas.
III. A lavagem deve ser realizada eventualmente e
faz-se necessária a remoção de anéis e adornos.
IV. A lavagem das mãos deverá ser realizada de
forma rápida e de preferência com sabão em
barra a fim de evitar o ressecamento da pele.
Está (ão) CORRETA (S):
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as assertivas I e II.
Apenas as assertivas I, II e III.
Apenas a assertiva I.
Todas as assertivas.
Apenas a assertiva II.

15. Como podemos definir a sialorreia?
A)
B)
C)
D)
E)

Aumento excessivo da produção de saliva.
Diminuição excessiva da produção de saliva.
Ausência completa da produção de saliva.
Salivação com presença de sangue.
Salivação com presença de microorganismos.

16. Em relação aos sinais vitais, julgue as assertivas
abaixo:
I.

Os materiais utilizados são: termômetro,
esfignomanômetro, estetoscópio e relógio com
ponteiro de segundos.
À pressão mínima dá-se o nome de pressão
diastólica.
Quando dizemos que um paciente está com
taquicardia, é porque o seu coração está
acelerado.
Dizemos que um paciente com 37 movimentos
respiratórios por minuto está eupnéico.

II.
III.

IV.

Está (ão) CORRETA (S):
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as assertivas I e II.
Apenas a assertiva I.
Todas as assertivas.
Apenas a assertiva II.
Apenas as assertivas I, II e III.

18. Em relação às normas básicas de precaução
(precauções-padrão) podemos afirmar:
I.

Ao manipular sangue, líquidos corporais
(inclusive secreções, excreções e drenagens),
tecidos, e ao terem contato com problemas nas
mucosas e na pele, os profissionais da saúde
devem agir como se esses materiais contivessem
agentes infecciosos, independentemente do
diagnóstico do cliente.
II. As normas de precaução padrão recomendam o
uso de luvas para qualquer contato conhecido ou
antecipado com sangue, líquidos corporais,
tecido, mucosa e pele não-intacta.
III. Se a tarefa ou procedimento que está sendo
realizado puder resultar em respingos ou borrifos
de sangue ou líquidos corporais no corpo, o
profissional deverá usar, além das luvas, um
avental, de preferência impermeável, óculos e
máscara.
IV. Deve-se manipular cuidadosamente agulhas
usadas
e
outros
instrumentos
cortantes/perfurantes. Não se deve dobrar,
encapar,
remover
nem
manipular
desnecessariamente as agulhas após o uso.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Todas as assertivas estão corretas.
Apenas a assertiva I está correta.
Apenas a assertiva II está correta.
Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
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19. O paciente em uso de digitálico deve ser
rigorosamente observado. Os sinais e sintomas mais
comuns de intoxicação digitálica são:
I.

Anorexia, diarréia, fadiga, hipertensão, disúria e
poliúria.
II. Anorexia, náuseas, hipertermia, dor, fadiga e
arritmia cardíaca.
III. Vômito, disúria, lipotimia, hipotensão, hipertermia
e polifagia.
IV. Anorexia, náuseas, vômitos, diarréia, distúrbios
visuais e arritmias cardíacas.

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Todas as assertivas estão corretas.
Apenas a assertiva IV está correta.
Apenas a assertiva II está correta.
Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.

20. A injeção subcutânea é também denominada de:

I.

Redução do volume urinário, hipotensão arterial,
taquicardia, palidez e sudorese.
II. Hipotensão arterial, sudorese, sede, taquicardia e
redução do volume urinário.
III. Redução do volume urinário, hipertensão arterial
e sudorese intensa.
IV. Aumento do volume urinário, sede, taquicardia e
hipertensão arterial.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas a assertiva I está correta.
Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Todas as assertivas estão corretas.
Apenas a assertiva II está correta.

23. No que diz respeito aos casos de dengue
confirmados clinicamente, o técnico de enfermagem
deve orientar os pacientes a não fazerem uso de
AAS (ácido acetilsalicílico), tendo em vista que seu
uso pode facilitar o aparecimento de:

I.
II.
III.
IV.

Hipodérmica.
Intradérmica.
Intratecal.
Intramuscular.

I.
II.
III.
IV.

Trombose.
Arritmia.
Hemorragia.
Hipertensão.

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Todas as assertivas estão corretas.
Apenas a assertiva II está correta.
Apenas a assertiva I está correta.

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Todas as assertivas estão corretas.
Apenas a assertiva III está correta.
Apenas a assertiva II está correta.

21. O rodízio sistemático dos locais de aplicação de
injeções de insulina evita:
I.

Potencialização do medicamento pela diminuição
da resistência tecidual.
II. Diminuição do tônus muscular na área de
aplicação.
III. Alteração localizada do tecido adiposo, que
impedirá a absorção do medicamento.
IV. Aumento da percepção sensorial dolorosa no ato
da aplicação.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Apenas a assertiva III está correta.
Todas as assertivas estão corretas.
Apenas a assertiva I está correta.

22. O choque hipovolêmico apresenta o seguinte quadro
clínico:

24. Nos casos de choque hipovolêmico, em que o
paciente apresenta taquisfigmia, pele úmida, palidez,
pressão arterial decrescente e supressão de função
renal, a equipe de enfermagem deverá de imediato
tomar as seguintes medidas:
I.

Ministrar analgésico e iniciar administração de
solução indicada, aquecer o paciente e medir
diurese.
II. Ministrar oxigênio e iniciar administração de
solução
indicada,
conter
hemorragia
e
providenciar cateterismo uretral.
III. Providenciar cateterização uretral, administrar
hipertensores e manter o paciente sentado.
IV. Aquecer o paciente, administrar analgésico e
manter o paciente sentado.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas a assertiva II está correta.
Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Todas as assertivas estão corretas.
Apenas a assertiva I está correta.
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25. Foram prescritos 3.000U de heparina para o cliente
da enfermaria 301. No posto de enfermagem existem
frascos de 5.000U/ml. A quantidade a ser
administrada será:
I.
II.
III.
IV.

0,5 ml.
0,6 ml.
1,0 ml.
3,5 ml.

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Apenas a assertiva II está correta.
Apenas a assertiva I está correta.
Todas as assertivas estão corretas.
Apenas a assertiva III está correta.

26. O tipo de comunicação que não apresenta fluxo
determinado e surge na interação entre as pessoas e
aquele que cruza a cadeia de comando de uma
organização são chamados, respectivamente, de
comunicação:
I.
II.
III.
IV.

Informal e diagonal.
Diagonal e ascendente.
Lateral e descendente.
Horizontal e lateral.

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas a assertiva IV está correta.
Apenas a assertiva II está correta.
Todas as assertivas estão corretas.
Apenas a assertiva I está correta.
Apenas a assertiva III está correta.

27. As doenças sexualmente transmissíveis (DST) estão
entre os problemas de saúde pública mais comuns
em todo o mundo. Nos países industrializados ocorre,
por ano, um novo caso de DST em cada 100
pessoas, e nos países em desenvolvimento, as DST
estão entre as 5 principais causas de procura por
serviços de saúde (OMS 1990). Sobre DST, julgue as
assertivas abaixo:
I.

Algumas DST, quando não diagnosticadas e
tratadas a tempo, podem evoluir para
complicações graves e até óbito.
II. As DST podem causar grande impacto
psicológico em seus portadores.
III. As DST causam grande impacto social, que se
traduz em custos indiretos para a economia do
país e que, somados aos enormes custos diretos
decorrentes
das
internações
e
dos
procedimentos necessários para o tratamento de
suas complicações, elevam dramaticamente
esses custos totais.
IV. As
DST,
por
suas
características
epidemiológicas, são agravos vulneráveis a
ações de prevenção primária, como a utilização
de preservativos, de forma adequada, em todas
as relações sexuais.

Está (ão) CORRETA (S):
A)
B)
C)
D)
E)

Todas as assertivas.
Apenas a assertiva I.
Apenas as assertivas I e II.
Apenas a assertiva IV.
Apenas a assertiva III.

28. Os cuidados imediatos de enfermagem a serem
prestados a um recém-nato, por ordem de prioridade,
são:
I.

Limpeza corporal, mensuração, desobstrução das
vias aéreas superiores.
II. Laqueadura definitiva do coto, administração de
vitamina K (1 mg IM), aquecimento.
III. Aquecimento, desobstrução das vias aéreas
superiores,
identificação
do
recém-nato,
laqueadura definitiva do coto, administração de
vitamina K.
IV. Desobstrução das vias aéreas superiores,
identificação, limpeza corporal.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas a assertiva I está correta.
Apenas a assertiva IV está correta.
Apenas a assertiva III está correta.
Todas as assertivas estão corretas.
Apenas a assertiva II está correta.

29. O sangue é um líquido vermelho, viscoso, denso, que
mantém a vida. O volume de sangue varia de acordo
com o peso corporal, a idade e as condições gerais
do
organismo.
Os
elementos
sanguíneos
responsáveis pela coagulação e pela defesa do
organismo são, respectivamente:
I.
II.
III.
IV.

Hemáceas, eritrócitos.
Plaquetas, leucócitos.
Plasma, hemoglobina.
Eritrócitos, plaquetas.

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas a assertiva II está correta.
Apenas a assertiva I está correta.
Apenas a assertiva IV está correta.
Todas as assertivas estão corretas.
Apenas a assertiva III está correta.

30. Sob o aspecto cirúrgico, as feridas incisas limpas
cicatrizam-se por:
I.
II.
III.
IV.

Primeira intenção.
Segunda Intenção.
Terceira intenção.
Curativo diário.

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas a assertiva II está correta.
Apenas a assertiva IV está correta.
Apenas a assertiva I está correta.
Todas as assertivas estão corretas.
Apenas a assertiva III está correta.
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31. A posição em que o paciente é colocado na mesa de
operação depende do tipo de cirurgia e do estado do
paciente. Assim, a posição de litotomia é indicada
para as seguintes operações:
I.
II.
III.
IV.

Vaginais.
Cervicais.
Cranianas.
Torácicas.

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas a assertiva I está correta.
Apenas a assertiva II está correta.
Apenas a assertiva IV está correta.
Todas as assertivas estão corretas.
Apenas a assertiva III está correta.

32. O profissional de enfermagem que exerce suas
atividades na área de saúde mental deve:
I.

Manter-se distraído, afastado e distante das
pessoas de que cuida.
II. Ser capaz de prestar cuidados diretos ao
paciente e estabelecer uma comunicação
interpessoal com o paciente.
III. Agir calado, pois qualquer atitude que possa
indicar rispidez pode levar a pessoa portadora de
doença mental a responder com agressividade.
IV. Manter-se arredio aos pacientes, pois sempre há
risco de agressão.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas a assertiva I está correta.
Apenas a assertiva II está correta.
Apenas a assertiva IV está correta.
Todas as assertivas estão corretas.
Apenas a assertiva III está correta.

33. Durante a gestação, a mulher deve fornecer
nutrientes para garantir o funcionamento adequado
de suas funções orgânicas e da criança em processo
de gestação. O principal elemento responsável por
este fornecimento é o sangue, por funcionar como
principal elemento de distribuição e troca entre mãe e
feto. Por este motivo, o elemento que deve ser
aumentado na dieta, bem como ter sua absorção
favorecida, é:
I.
II.
III.
IV.
V.

Iodo.
Ferro.
Sódio.
Cálcio.
Fósforo.

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas a assertiva I está correta.
Apenas a assertiva IV está correta.
Todas as assertivas estão corretas.
Apenas a assertiva III está correta.
Apenas a assertiva II está correta.

34. Nos distúrbios hipertensivos da gestação, que
ocorrem geralmente após a vigésima semana, são
sintomas clássicos da pré-eclâmpsia:
I.
II.
III.
IV.

Hipertensão, proteinúria e edema.
Proteinúria, glicosúria e convulsões.
Hipertensão, glicosúria e baixo peso.
Baixo peso, convulsões e edema.

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas a assertiva I está correta.
Apenas a assertiva II está correta.
Apenas a assertiva IV está correta.
Todas as assertivas estão corretas.
Apenas a assertiva III está correta.

35. Com a simples medida de introdução de água de
rede de abastecimento, ocorre a imediata melhora do
seguinte indicador de saúde:
I.
II.
III.
IV.

Mortalidade materna.
Mortalidade por sarampo.
Mortalidade infantil.
Morbidade por difteria.

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas a assertiva II está correta.
Apenas a assertiva IV está correta.
Todas as assertivas estão corretas.
Apenas a assertiva III está correta.
Apenas a assertiva I está correta.

36. A ocorrência epidêmica restrita a um espaço
extremamente delimitado, como um colégio ou um
quartel, é considerada:
I.
II.
III.
IV.

Surto endêmico.
Surto epidêmico.
Epidemia regional.
Surto regional.

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas a assertiva II está correta.
Apenas a assertiva I está correta.
Apenas a assertiva IV está correta.
Todas as assertivas estão corretas.
Apenas a assertiva III está correta.

37. Considera-se óbito neonatal precoce aquele que
ocorre antes de:
I.
II.
III.
IV.

28 dias de vida.
24 horas de vida.
38 semanas de gestação.
7 dias de vida.

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas a assertiva II está correta.
Apenas a assertiva I está correta.
Todas as assertivas estão corretas.
Apenas a assertiva III está correta.
Apenas a assertiva IV está correta.
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38. Em relação ao processo de envelhecimento pode-se
afirmar que:
I. No idoso ocorre aumento da transpiração.
II. O estresse emocional a que uma pessoa está
exposta durante a vida não pode ser considerado
um fator que contribui para a forma como essa
pessoa envelhece.
III. O tecido pulmonar do idoso se torna mais rígido,
porém a expansão pulmonar permanece sem
alteração.
IV. Apesar
das
alterações
decorrentes
do
envelhecimento, a massa muscular é mantida na
pessoa idosa.
V. Devido às alterações que ocorrem com o
envelhecimento, o idoso apresenta uma
diminuição da tolerância ao calor e ao frio.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas a assertiva V está correta.
Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Apenas a assertiva I está correta.
Todas as assertivas estão corretas.

39. O órgão de classe competente para receber
denúncias de infrações éticas cometidas por qualquer
elemento da equipe de enfermagem é:
I.
II.
III.
IV.

Conselho Regional de Enfermagem.
Associação Brasileira de Enfermagem.
Conselho Federal de Enfermagem.
Sindicato dos Enfermeiros.

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Apenas a assertiva I está correta.
Apenas a assertiva II está correta.
Todas as assertivas estão corretas.

PORTUGUÊS
TEXTO
CATÁLOGO NACIONAL DE CURSOS TÉCNICOS –
APRESENTAÇÃO
Como parte da política de desenvolvimento e valorização
da educação profissional e tecnológica de nível médio,
apresentamos o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.
Este Catálogo configura-se como importante mecanismo
de organização e orientação da oferta nacional dos
cursos técnicos de nível médio. Cumpre também,
subsidiariamente, uma função indutora ao destacar novas
ofertas em nichos tecnológicos, culturais, ambientais e
produtivos,
propiciando
uma
formação
técnica
contextualizada com os arranjos socioprodutivos locais,
gerando novo significado para formação, em nível médio,
do jovem brasileiro.
Convencidos da importância estratégica da educação
profissional e tecnológica para o desenvolvimento
socioeconômico sustentável do país, temos trabalhado
arduamente em sua reconfiguração e expansão
qualificada. A expansão da rede federal, o fomento à
articulação entre educação científica e educação
profissional, por meio do ensino médio integrado ou do
Proeja, encontram no Catálogo uma poderosa ferramenta
de orientação e indução que lista 185 possibilidades de
formação para o trabalho.
Fonte: MEC-http://catalogonct.mec.gov.br/apresentacao.php. Acesso 13.04.10.

41. Observe no texto as palavras subsidiariamente,
indutora e fomento.
No texto, elas significam, respectivamente:

40. A assistência de enfermagem é exercida por uma
equipe de profissionais, cuja liderança e cuja
supervisão ficam a cargo de um:
I.
II.
III.
IV.

Enfermeiro.
Médico.
Auxiliar de Enfermagem.
Técnico de Enfermagem.

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Apenas a assertiva II está correta.
Apenas a assertiva I está correta.
Todas as assertivas estão corretas.

A)
B)
C)
D)
E)

Acessoriamente, instigante, estímulo.
Complementarmente, introdutora, lenitivo.
Complementariamente, aliciadora, refrigério.
Paradoxalmente, apresentadora, incitação.
Contrariamente, introdutória, coercitivo.

42. Observe no texto as frases:
I.

II.

“Este Catálogo configura-se como importante
mecanismo de organização e orientação da
oferta nacional dos cursos técnicos de nível
médio”.
“Convencidos da importância estratégica da
educação profissional e tecnológica para o
desenvolvimento socioeconômico sustentável do
país, temos trabalhado arduamente em sua
reconfiguração e expansão qualificada”.
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Nas frases, a palavra mecanismo e a palavra
reconfiguração assumem, respectivamente, o
sentido de:
A)
B)
C)
D)
E)

Mecanicismo, redenotação.
Funcionamento, redesenho.
Técnica, recaracterização.
Organismo, reconformatação.
Meio, reestruturação.

45. Com relação à grafia CORRETA observe as palavras
sublinhadas:
I. Estou convencido da importância estratégica.
II. Está
acontecendo
um
desenvolvimento
sustentável do país.
III. Uma formação técnica contextualizada.
IV. Temos trabalhado em sua expansão qualificada.
As palavras sublinhadas se encontram grafadas
corretamente, ou com s, ou com x.

43. No texto, o conceito de Catálogo é:
A) “Relação de alguns itens, como textos, fotos,
figuras, com suas especificações: peso, preço,
tamanho. Essa relação deve ser mais ou menos
extensa e completa, do contrário constituirá
apenas um folder”.
B) “Nome que se utiliza em vários países, inclusive
no Brasil, para designar um tipo de impresso
publicitário, muito usado em textos oficiais,
principalmente em época de propaganda
política”.
C) “Impresso de publicidade, geralmente com a
finalidade de vender algum produto, ou, então,
fazer propaganda desse mesmo produto,
principalmente na época do lançamento, com a
finalidade de torná-lo conhecido”.
D) “Informativo em forma de manual, ou de guia de
usuários, com mapas detalhados, tabelas de
dados, resumos de alguns fatos escritos e que se
torna muito útil como resenha para atores ou
alunos decorarem textos”.
E) “Planilha de custos ou relatórios diversos, com
textos que geralmente são apresentados aos
funcionários de uma empresa ou de uma escola
para explicar algum tema ou assunto em
discussão”.

44. Na frase seguinte:
“Convencidos da importância estratégica da educação
profissional e tecnológica para o desenvolvimento
socioeconômico
sustentável
do
país,
temos
trabalhado arduamente em sua reconfiguração e
expansão qualificada”.
O adjetivo convencidos e o próprio contexto da frase
preveem um sujeito.
Esse sujeito é:
A) Indeterminado; portanto, não podemos saber qual
é.
B) A expressão “importância estratégica”.
C) A
expressão
“educação
profissional
e
tecnológica”.
D) Nesse caso, trata-se de uma oração sem sujeito.
E) O sujeito oculto nós.

Nas opções seguintes, complete os espaços com s
ou x, para completar a grafia correta dessas
palavras:
I. O orador falava de modo claro e e__pontâneo.
II. O
recurso
foi
apresentado
de
forma
e__temporânea.
III. O Brasil vive grande e__pectativa de
crescimento.
IV. A firma adquiriu uma máquina para compactar
e__tratos de solo.
As palavras foram completadas CORRETAMENTE e
na sequência com:
A)
B)
C)
D)
E)

s – x – x - x.
x – x – x - s.
s–x–s-x
x – x – s - s.
s – x – x - s.

46. Quanto ao emprego do pronome, observe o exemplo:
Pela importância estratégica da educação
profissional para a evolução sustentável do país,
temos
trabalhado
arduamente
em
sua
reconfiguração.
Sobre o emprego do pronome sua sublinhado no
exemplo, afirma-se:
I. O pronome substantivo possessivo sua se refere
à expressão antecedente “evolução sustentável
do país”.
II. O pronome adjetivo possessivo sua refere-se à
expressão antecedente “educação profissional”.
III. O pronome adjetivo possessivo sua refere-se à
expressão antecedente “evolução sustentável”.
IV. O pronome substantivo demonstrativo sua referese ao termo consequente “reconfiguração”.
Está(ão) CORRETA(S):
A)
B)
C)
D)
E)

Somente a I.
Somente a III.
Somente a II.
Somente a IV.
Somente I e II.
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47. Observe o exemplo seguinte retirado do texto:
“Este Catálogo configura-se como importante
mecanismo de organização e orientação da oferta
nacional dos cursos técnicos de nível médio”.
No exemplo, a concordância verbal e a
concordância nominal ocorrem com substantivos,
adjetivos e verbos no singular. Porém, se
passarmos para o plural o substantivo Catálogo,
para acontecer tanto a concordância nominal
quanto a verbal corretamente, teremos de alterar,
além da palavra Catálogo:
A)
B)
C)
D)
E)

Mais três palavras.
Mais sete palavras.
Mais quatro palavras.
Mais oito palavras.
Mais seis palavras.

48. Quanto à acentuação gráfica, observe as seguintes
palavras sublinhadas no exemplo:
“A expansão da rede federal, o fomento à
articulação entre educação científica e educação
profissional, por meio do ensino médio integrado ou
do Proeja, encontram no Catálogo uma poderosa
ferramenta de orientação e indução que lista 185
possibilidades de formação para o trabalho”.
As palavras acentuadas e sublinhadas foram à,
científica e médio.
Sobre a razão de serem palavras que devem ser
acentuadas, afirma-se:
I. A primeira é acentuada por tratar-se de um
monossílabo tônico; a segunda, por ser palavra
proparoxítona; e a terceira, pela pronúncia aberta
do fonema é (representado pela letra e
acentuada).
II. A primeira é acentuada por tratar-se da forma do
verbo haver, 3.ª pessoa do singular; a segunda,
por ser palavra polissílaba; e a terceira, por ser
uma palavra proparoxítona terminada em ditongo
crescente.
III. A primeira é acentuada por tratar-se da fusão da
preposição a com o artigo a (uma crase); a
segunda, por ser palavra proparoxítona; e a
terceira, por ser uma palavra paroxítona
terminada em ditongo crescente.
Está(ão) CORRETA(S):

A)
B)
C)
D)
E)

Somente a II.
Somente a I.
Somente a III.
Somente a I e a II, porque a II complementa a I.
Somente a II e a III, porque a III complementa a
II.

49. Observe este fragmento do texto:
“Cumpre também, subsidiariamente, uma função
indutora ao destacar novas ofertas em nichos
tecnológicos, culturais, ambientais e produtivos,
propiciando uma formação técnica contextualizada
com os arranjos socioprodutivos locais, gerando novo
significado para formação, em nível médio, do jovem
brasileiro.”
Quanto à pontuação da frase, afirma-se:
I. Há no fragmento oito vírgulas, todas elas estão
corretamente
empregadas
e
todas
são
obrigatórias.
II. Há no fragmento oito vírgulas empregadas
corretamente, mas falta uma vírgula depois de
ofertas, porque essa palavra completa o sentido
da frase.
III. Das oito vírgulas do fragmento, todas elas estão
empregadas corretamente, mas algumas delas
não são obrigatórias.
Está(ão) CORRETA(S):
A)
B)
C)
D)

Somente a II.
Somente a III.
Somente a I.
Somente a I e a II, por serem elas
complementares entre si.
E) Somente a II e a III, porque elas se
complementam.

50. Na classificação como gêneros,
informativos são aqueles que:

os

textos

A) Têm o objetivo de comunicar um determinado
tema ou assunto, sem a preocupação de grande
profundidade.
B) Têm por característica principal buscar debater
determinado tema ou assunto, para se chegar a
um juízo sobre o que se encontra em debate.
C) Apresentam uma idéia e mostram a abordagem
feita sobre ela e também informam o que vai ser
discutido, de modo que o leitor já possa saber o
tipo de texto de que se irá tratar.
D) Narram uma história com personagens e verbos
geralmente no presente do indicativo.
E) Possuem a característica de apresentarem
lugares, pessoas e coisas sempre descritos com
linguagem conotativa (sentido figurado).
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