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CARGO/ FUNÇÃO – TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM  
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2018 PROVA ESCRITA (OBJETIVA) – 01/07/2018 

INSTRUÇÕES 
 

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova. 
2. Depois de autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas neste caderno, se a 

sequência de trinta questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam 
causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.  

3. A prova é composta de 30 (trinta) questões objetivas. 
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas 

cada uma, sempre na sequência A, B, C, D, E, das quais somente uma deve ser 
assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas 
perguntas aos fiscais de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para 
rascunho. Não destaque folhas deste caderno. 

6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome 
impresso nele corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-o 
imediatamente ao fiscal de prova. 

7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica 
transparente de tinta preta. A folha de respostas (gabarito) será o único documento 
válido para efeito de correção. Em hipótese alguma ocorrerá sua substituição por 
erro de preenchimento ou qualquer dano causado por você. 

8. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidato, 
tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive 
relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e outros objetos deverão ser colocados 
sob a carteira ou mesmo no assolho da sala. 

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de 
resposta, é de 4 (quatro) horas a partir do início da prova. 

11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde 
a autorização para entregar a folha de respostas (gabarito). 

12. O tempo mínimo de permanência na sala de provas será de 01 (uma) hora, podendo o 
candidato sair a partir das 09h30min. 

13. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se simultaneamente após entregar o 
material e assinar a ata juntamente com os fiscais de provas. 

14. Não esquecer se levar seus pertences pessoais. O caderno de provas poderá ser 
levado pelo candidato. 



PORTUGUÊS - MÉDIO 

 

Hierarquia 

Diz que um leão enorme ia andando chateado, não muito rei dos animais, porque tinha acabado de 

brigar com a mulher e esta lhe dissera poucas e boas. 

Eis que, subitamente, o leão defronta com um pequeno rato, o ratinho mais menor que ele já tinha 

visto. Pisou-lhe a cauda e, enquanto o rato forçava inutilmente pra escapar, o leão gritava: “Miserável 

criatura, estúpida, ínfima, vil, torpe: não conheço na criação nada mais insignificante e nojento. Vou te 

deixar com vida apenas para que você possa sofrer toda a humilhação do que lhe disse, você, desgraçado, 

inferior, mesquinho, rato!” E soltou-o. 

O rato correu o mais que “pôde”, mas, quando já estava a salvo, gritou pro leão: “Será que V. 

Excelência poderia escrever isso pra mim? Vou me encontrar com uma lesma que eu conheço e quero 

repetir isso pra ela com as mesmas palavras!” 

MORAL: Ninguém é tão sempre inferior. 

SUBMORAL: Nem tão nunca superior, por falar nisso 

Millôr Fernandes 

 

01. No segundo parágrafo, do texto acima, o autor usa a palavra rato em, pelo menos, duas situações: “um 

pequeno rato” e “inferior, mesquinho, rato!” É possível afirmar sobre estes dois usos, especificamente, 

apenas que 

A. na primeira utilização, a palavra rato é um adjetivo. 

B. na segunda utilização, a palavra rato é um substantivo. 

C. na primeira utilização é um substantivo e na segunda um adjetivo. 

D. elas pertencem à mesma classe gramatical: são adjetivos. 

E. elas pertencem à mesma classe gramatical: são substantivos. 

 

02. A que/quem os pronomes sublinhados se referem, respectivamente, no texto: “e esta lhe dissera poucas e 

boas”? 

A. Esta refere-se à mulher, lhe refere-se ao leão. 

B. Esta refere-se à mulher, lhe refere-se à expressão poucas e boas. 

C. Esta refere-se à mulher, lhe refere-se à expressão não muito rei dos animais. 

D. Esta refere-se à mulher, lhe refere-se a andando chateado. 

E. Esta refere-se à mulher, lhe refere-se ao verbo dissera. 

 

03. No segundo parágrafo, o leão gritou para o rato e no terceiro parágrafo o rato gritou para o leão. O que 

NÃO se pode afirmar sobre esses gritos? 

A. No grito do leão evidencia-se um poder sobre o rato. 

B. No grito do rato marca-se um respeito em relação ao leão. 

C. O grito do rato é para ser ouvido uma vez que ele estava longe e a salvo. 

D. O grito do leão é para ser ouvido uma vez que o rato se encontrava distante. 

E. O grito do leão é para marcar uma posição de destaque no que diz respeito à hierarquia. 



04. A partir do título da fábula, da moral e da submoral, NÃO é possível afirmar que 

A. o rato descontaria na lesma toda a humilhação que sofreu. 

B. a expressão “o mundo dá voltas” é uma tradução possível para a fábula. 

C. sempre haverá alguém superior, mas de igual forma, alguém inferior a nós. 

D. muito provavelmente, a leoa disse ao leão palavras parecidas com as que este disse ao rato. 

E. a expressão “manda quem pode e obedece quem tem juízo” é uma tradução possível para a fábula. 

 

05. A expressão “poucas e boas”, no final do primeiro parágrafo, significa, de acordo com o texto acima, 

que 

A. o leão ouviu muitas e más da leoa. 

B. o leão ouviu aquilo que queria ouvir. 

C. o leão ouviu palavras amigáveis da mulher. 

D. o leão ouviu uma declaração de amor da leoa. 

E. o leão ouviu elogios da leoa, mas não ficou nada feliz com isso. 

 

MATEMÁTICA - MÉDIO 
 

06. Determinado medicamento deve ser ministrado em um paciente durante cinco dias. A indicação é que a 

cada 4 kg deve ser ministrado 0,5 ml do medicamento. Sabendo-se que deverão ser ministradas três doses 

por dia e que o paciente pesa 16 kg, é CORRETO afirmar que a quantidade ministrada em ml do 

medicamento será de 

A. 10 ml. 

B. 15 ml. 

C. 20 ml. 

D. 30 ml. 

E. 40 ml. 

 

07. Uma casa que está sendo vendida por R$ 230.000,00. O dono do imóvel está disposto a dar um 

desconto de 12 % sobre o valor de venda para pagamentos à vista. O corretor de imóveis receberá 2% de 

comissão sobre o valor recebido pelo vendedor. Se o imóvel for vendido à vista, então é CORRETO afirmar 

que o corretor deverá receber 

A. R$ 1.430,00. 

B. R$ 2.000,00. 

C. R$ 4.048,00. 

D. R$ 4.600,00. 

E. R$ 4.850,00. 

 

 



08. Seja 𝑦 =
23+√100

4+√25
. É CORRETO afirmar que 𝑦 é igual a 

A. 1. 

B. 2. 

C. 3. 

D. 4. 

E. 5. 

 

09. A equação 𝑦 = 75𝑥 apresenta a quantidade de atendimentos feitos, 𝑦, por determinado hospital após 

decorridos 𝑥 dias do mês. Assim, é CORRETO afirmar que após 13 dias, a quantidade de atendimentos que 

este hospital efetuou foi de 

A. 500 atendimentos. 

B. 750 atendimentos. 

C. 975 atendimentos. 

D. 1375 atendimentos. 

E. 7513 atendimentos. 

 

 



10. Os gráficos abaixo apresentam as temperaturas máximas registradas em determinada cidade durante 

duas semanas. Com base nas informações dos gráficos, é CORRETO afirmar que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. a temperatura máxima registrada na segunda-feira da segunda semana foi maior do que a temperatura 

máxima registrada na segunda-feira da primeira semana.   

B. a temperatura máxima registrada na segunda-feira da primeira semana foi maior do que a temperatura 

máxima registrada em todos os dias da segunda semana.   

C. a maior temperatura registrada foi na sexta-feira da primeira semana. 

D. a menor temperatura registrada foi na quarta-feira da segunda semana. 

E. a temperatura máxima registrada na terça-feira da primeira semana foi maior do que a temperatura 

máxima registrada na quinta-feira da segunda semana.   
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CONHECIMENTOS GERAIS - MÉDIO 

 

11. Sobre a História e Geografia do município de Foz do Iguaçu, é CORRETO afirmar que 

A.  no passado recente, Foz do Iguaçu adquiriu relativa importância para o Brasil, mas com pouco 

destaque. Este período refere-se ao tempo em que figurou como colônia militar do país, fundada entre 

1920 e 1930 tendo como objetivo garantir a soberania brasileira no território fronteiriço à Argentina e 

ao Paraguai. 

B. a partir dos anos 1940, Foz do Iguaçu sofreu um significativo processo de ocupação incentivado pelo 

programa “Marcha para o Oeste”. 

C. Foz do Iguaçu pertenceu ao Território Federal do Iguaçu ao longo da década de 1950, através do 

Decreto-Lei 6.550. 

D. um dos fatores marcantes da história de Foz do Iguaçu foi a inauguração da Ponte Internacional da 

Amizade em 1975. 

E. o reservatório da Usina Hidroelétrica de Itaipu atingiu uma média de 500 quilômetros ao longo do Rio 

Iguaçu. 

 

12. Analise o trecho a seguir:  

“(...). Devemos lembrar o que significa aprender (...) O ensino, por exemplo, pressupõe o desenvolvimento 

de algumas habilidades fundamentais. Lembremos de ao menos três: a capacidade de constituir problemas 

a partir da crítica a pressupostos aparentemente naturalizados, a capacidade de articular problemas em 

campos aparentemente dispersos, desenvolvendo assim um forte pensamento de relações e quebrando a 

tendência atual em isolar o pensamento em especialidades incomunicáveis. Isto significa ser capaz, por 

exemplo, de compreender como questões éticas têm relações com questões de teoria do conhecimento, de 

estética, de política e de lógica, entre outras”. Vladimir Safatle. Folha de São Paulo. 28/10/2016. 

Adaptado. 

O trecho da reportagem acima refere-se a uma polêmica ocorrida recentemente e que impactou nos debates 

sobre o ensino no Brasil. O debate refere-se à 

A. Escola sem Partido. 

B. ampliação das disciplinas de Sociologia e Filosofia no ensino. 

C. extinção das disciplinas de ciências humanas no ensino. 

D. fim do vestibular para ingresso nas universidades. 

E. fim da obrigatoriedade do ensino de filosofia e sociologia nas escolas. 

 

 

13. Analise o texto a seguir: 

“Os protestos estudantis pela volta da gratuidade começaram em 2006, e se tornaram uma constante com 

ocupação de liceus e universidades em 2011, 2012 e 2015. Marchas de até meio milhão de pessoas nas 

ruas fizeram com que o governo, historicamente reticente em reverter a política educacional da ditadura 

[de Pinochet], passasse a discutir uma revisão do modelo, o que levou à nova lei. Outro aspecto que 

ajudou a fortalecer a causa pela volta da gratuidade no ensino foi o escândalo das universidades com fins 

lucrativos. Embora o lucro nas instituições superiores seja proibido por uma lei de 1990, elaborada na 

época da redemocratização, a prática ainda é encontrada em várias faculdades particulares”. 



Trecho fragmentado www.gazetadopovo.com.br 08.04.2018. Adaptado. 

O texto acima se refere à: 

A. gratuidade do ensino nas faculdades brasileiras. 

B. gratuidade do ensino superior nas universidades da Argentina. 

C. gratuidade do ensino superior na Venezuela. 

D. gratuidade do ensino superior nas universidades do Chile. 

E. fim da gratuidade do ensino superior nas universidades brasileiras. 

 

14. À luz das normas preliminares e fundamentais da Lei 10.741 de 01º de outubro de 2003, o Estatuto do 

Idoso dispõe 

A. das garantias asseguradas pelo poder público aos idosos. Não há previsão acerca da prioridade no 

recebimento da restituição do Imposto de Renda.  

B. da obrigação do Estado em garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de 

políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. 

C. da prevenção e da manutenção da saúde do idoso que serão efetivadas exclusivamente por 

cadastramento da população idosa em base territorial. 

D. de incumbir o Poder Público para que forneça, gratuitamente, aos idosos, medicamentos, exceto os de 

uso continuado. 

E. da política de atendimento ao idoso que será feita exclusivamente por meio de política municipal. 

 

15. Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069/1990, identifique as afirmativas a seguir 

como verdadeiras (V) ou falsas (F):  

I. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária. 

II. A falta ou a carência de recursos materiais constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do 

poder familiar. 

III. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou ao adolescente, 

conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.   

IV. A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até 21 (vinte e um) anos incompletos.   

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

A. V – F – V – F 

B. V – F – F – V  

C. V – V – F – V  

D. V – F – V – V  

E. V – V – F – F  

 



 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO DE: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 

16. É CORRETO afirmar que a pressão arterial é considerada normal quando apresenta os 

seguintes valores: 
A. 80mmHg/ 20mmHg a 90mmHg/30mmHg. 
B. 120mmh/ 80mmHg a 140mmHg/90mmHg. 
C. 200mmHg/90mmHg a 220mmHg/120mmHg. 
D. 100mmHg/60mmHg a 120mmHg/ 80mmHg 
E. 150mmHg/80mmHg a 180mmHg/100mmHg. 
 

 

17. Para um paciente internado na enfermaria do hospital, foi prescrito soro glicosado (SG) a 5%, 

1000ml 8x8h. Quantas gotas por minuto o paciente deve receber? Assinale a alternativa 

CORRETA. 
A. 36 gotas/minuto. 
B. 28 gotas/minuto. 
C. 42 gotas/minuto. 
D. 30 gotas/minuto. 
E. 14 gotas/ minuto. 
 

 

18. Na cirurgia de substituição total de quadril, podem ocorrer complicações graves no pós-

operatório. Assim, assinale qual complicação, de acordo com as alternativas abaixo, pode ser 

prevenida com uso de anticoagulantes.  
A. Síndrome de Ménière. 
B. Sinal de Babisnki. 
C. Hemorragia. 
D. Tromboembolismo. 
E. Síndrome do desuso. 
 

 

19. Em 2018, o tema da Campanha mundial Salve vidas: higienize suas Mãos, estimulado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e apoiado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) é: “ESTÁ EM SUAS MÃOS PREVENIR A SEPSE NA ASSISTÊNCIA À 

SAÚDE”. Enumere, na sequência CORRETA, os cinco momentos preconizados para 

higienização de mãos. 

(   ) antes de tocar no paciente. 

(   ) antes de realizar procedimentos limpos/assépticos. 

(   ) após risco de contato com fluidos corporais. 

(   ) após tocar no paciente. 

(   ) após contato com superfícies próximas ao paciente. 

 

A. 1; 4; 5; 2 e 3.  

B. 1; 4; 5; 3 e 2.  

C. 1; 2; 3; 4 e 5.  
D. 1; 3; 2; 5e 4.  
E. 1; 2; 4; 3 e 5.  



 

20. De acordo com as alternativas abaixo, assinale qual o cuidado CORRETO quando o paciente 

apresenta crise convulsiva. 
A. Deixar o paciente sozinho até cessar a convulsão para que ele tenha privacidade. 
B. Forçar a abertura das mandíbulas quando estiverem fechadas para evitar a queda da língua. 
C. Colocar o paciente de lado, proteger a cabeça, afrouxar as roupas e manter via área pérvia. 
D. Durante a crise convulsiva, você deve gritar com o paciente para que ele parar de se debater. 
E. Em pacientes acamados, é preciso realizar a contenção física total na posição ventral para 

evitar a broncoaspiração. 
 

21. A RDC 306/2004 dispõe sobre o Regulamento Técnico para o Gerenciamento dos Resíduos 

dos Serviços de Saúde (RSS). Assinale com V a assertiva verdadeira e F para a falsa. Após a 

análise, marque a alternativa CORRETA. 

(   ) a segregação consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, de 

acordo com as características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos 

envolvidos. 

(   ) o transporte interno consiste no ato de embalar os resíduos segregados, em sacos ou 

recipientes que evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura. 

(   ) o manejo dos RSS é entendido como a ação de gerenciar os resíduos em seus aspectos intra e 

extra estabelecimento, desde a geração até a disposição final dos mesmos. 

(   ) o acondicionamento consiste no translado dos resíduos dos pontos de geração até o local 

destinado ao armazenamento temporário ou o armazenamento externo com a finalidade de 

apresentação para a coleta. 

(   ) a identificação consiste no conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos resíduos 

contidos nos sacos e recipientes, fornecendo informações quanto ao correto manejo dos RSS. 

A. F; V; V; V e F. 

B. V; F; V; F e V:  
C. V; V; F; V e F; 

D. V; F; V; V e F; 

E. V; V; V; F e F 
 

22. Quando os níveis de glicose sanguínea estão anormalmente abaixo de 50 a 60mg/dL, é 

CORRETO afirmar que o paciente está com 
A. hiperglicemia. 
B. hipertensão. 
C. hipoglicemia. 
D. hipocalemia. 
E. hiponatremia. 
 

23. Qual a terminologia CORRETA quando a concentração de bilirrubina no sangue se torna 

anormalmente aumentada e, todos os tecidos do corpo, incluindo as escleróticas e a pele tornam-se 

amarelados ou verde amarelados? 
A. Policitemia. 
B. Icterícia. 
C. Leucemia. 



D. Colúria. 
E. Anicterícia. 
 

24. É CORRETO afirmar que a avaliação do nível de consciência do paciente com traumatismo 

cranioencefálico é feita pela escala 
A. de Braden. 
B. de Morse. 
C. de Fugulin. 
D. de Glasgow. 
E. de Kendall. 
 

 

25. Para administração de medicamento intramuscular, o ângulo CORRETO da agulha em relação à 

pele deverá ser de 
A. 45 graus. 
B. 25 graus. 
C. 15 graus. 
D. 90 graus. 
E. 30 graus. 
 

26. Assinale a alternativa CORRETA. A posição que o paciente fica em decúbito dorsal, com as 

pernas e pés acima do nível da cabeça é usada para retorno venoso, cirurgia de varizes, edema é 

chamada de 
A. litotomia. 
B. sims. 
C. trendelenburg. 
D. fowler. 
E. decúbito ventral. 
 

27. Em relação à intoxicação exógena por medicamentos anticonvulsivantes, o paciente pode 

apresentar os seguintes sinais/sintomas, EXCETO 
A. sonolência. 
B. rebaixamento do nível de consciência. 

C. confusão mental. 
D. alopécia. 
E. delírio. 
 

28. O equipamento CORRETO para esterilização de material médico hospitalar que utiliza vapor 

sob pressão é 
A. forno elétrico. 
B. estufa. 
C. autoclave. 
D. micro-ondas. 
E. termodesinfectadora. 
 

29. A precaução respiratória para gotículas é indicada para doenças infectocontagiosas 

transmitidas  de um indivíduo para outro a partir de partículas maiores que 5 micra, que tendem a 

se depositar a uma distância de um metro e são eliminadas pelo espirro, fala ou tosse, EXCETO 

A. meningite meningocócica. 
B. tuberculose pulmonar. 
C. pneumonia. 
D. caxumba. 
E. difteria. 



 

30. Assinale V para as assertivas verdadeiras e F para as falsas, referentes ao Código de Ética de 
Enfermagem, Resolução COFEN nº 0564/2017 e após análise, assinale a alternativa CORRETA. 

(   ) Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao 

exercício profissional. 

(   ) Negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de 
suas atividades profissionais. 

(   ) Exercer a profissão com injustiça, irresponsabilidade, desonestidade e incompetência. 

(   ) Prestar assistência de Enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. 

(   ) É permitido registrar e assinar as ações de Enfermagem que o profissional da área não 
executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro. 

A. F; F; V; F e V. 
B. V; V; F; V e F. 
C. V; V; V; F e F. 
D. F; F; F; V e F. 

E. V; F; V; F e V. 

 

 


