
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Técnico em Enfermagem 
 

PORTUGUÊS 

 
01) “__ noite caía gélida sobre mim. __ horas passavam. 

__ meia noite, pontualmente, ouvi duas batidas na porta. 

____ altura, eu não sentia mais nada, somente __ 

batidas do meu coração __ me ensurdecer.”  

A alternativa que preenche corretamente as lacunas é: 

a) À, às, a, àquela, as, a. 

b) À, as, à, aquela, às, a. 

c) A, as, à, aquela, as, a. 

d) A, as, à, àquela, as, a. 

e) A, às, a, àquela, as, a. 

 

02) A alternativa incorreta quanto ao uso dos porquês é: 

a) Fui ao shopping, porque adoro aquelas vitrines! 

b) Você saiu mais cedo, por quê? 

c) Por enquanto eu torço para que não descubram o 

porquê dela ter partido. 

d) Não sairei de casa hoje porque não estou me sentindo 

bem. 

e) Faço dessa maneira porquê foi assim que aprendi. 

 

03) Dadas as orações: 

I- Era um jovem rapaz. 

II- Muitos dariam tudo para ser como eu: jovem! 

III- O jovem não fazia questão de esconder as espinhas. 

A alternativa em que a palavra destacada tem função de 

substantivo é: 

a) Apenas a I. 

b) I e II. 

c) Apenas a II. 

d) II e III. 

e) Apenas a III. 

 

04) Nas orações: 

I- É necessário a minha rubríca no documento. 

II- Minha amiga e eu sempre saimos sozinhas. 

III- Em casa, apreciamos música. Temos inclusive um 

alaúde. 

A alternativa que possui erro de acentuação é: 

a) Apenas a I. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) II e III. 

e) Todas estão corretas. 

 

05) Dadas as orações: 

I- Depois do almoço, sempre tomo um cafézinho. 

II- Já me acostumei com a solidão. Até prefiro ficar 

sozinho. 

III- É preciso saber a que horas ele vêm. 

A alternativa que possui erro de acentuação é: 

a) Apenas a I. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) II e III. 

e) Todas estão corretas. 

 

06) Dadas as orações: 

I- Se bem feitinha, eu prefiro carne de segunda. 

II- Dose tripla, por favor! 

III- Estando de acordo ambas as partes, assinarei o 

documento. 

A alternativa que apresenta numeral é: 

a) Apenas a I. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) II e III. 

e) Todas estão corretas. 

 

07) Dadas as orações: 

I- Me dá seu telefone? O número! 

II – Gelei quando ele me tirou pra dançar!  

III- Não me diga o que fazer! 

A alternativa incorreta quanto à colocação pronominal é: 

a) Apenas a I. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) II e III. 

e) Todas estão corretas. 

 

08) Em: “As sombras povoavam a terra”, o termo em 

destaque tem função sintática de: 

a) Sujeito oculto. 

b) Objeto direto. 

c) Objeto indireto. 

d) Predicativo do sujeito. 

e) Adjunto adverbial. 

 

09) Em: “Dom Quixote é meu herói preferido”, o termo 

em destaque tem função sintática de: 

a) Sujeito simples. 

b) Objeto direto. 

c) Objeto indireto. 

d) Predicativo do sujeito. 

e) Adjunto adverbial. 

 

10) Em: “Zélia Gatai e Jorge Amado fizeram as pazes 

conosco”, o termo em destaque tem função sintática de: 

a) Sujeito oculto. 

b) Objeto direto. 

c) Objeto indireto. 

d) Predicativo do sujeito. 

e) Adjunto adverbial. 

 

 

MATEMÁTICA 

 
11) A seguinte expressão foi dada para os alunos de 
uma sala de oitavo ano como atividade de recuperação, 
porém apenas 50% dos alunos conseguiu chegar ao 
resultado correto, que deveria ser dado em metros 
cúbicos. 

3520 dm3 + 320.000 cm3 

 

A resposta correta é: 
a) 3,84 m3. 
b) 35,52 m3. 
c) 323,52 m3. 
d) 355,2 m3. 
e) 672 m3. 
 

12) Dos números apresentados abaixo apenas um não 
pertence ao conjunto dos números Racionais. Identifique-
o e assinale a resposta correta: 
a) -1. 

b) √16. 

c) 1,1212... 

d) √5. 
e) 1/5. 
 
13) O resultado numérico da expressão algébrica 8xy – 
5yx + 14x + 7y, quando x é igual a -1 e y é igual a 2, é: 
a) -26. 
b) -6. 
c) 4. 



d) 12. 
e) 26. 
 
14) Em um trabalho escolar, uma professora solicitou aos 
alunos que anotassem o quanto haviam andado de carro 
no final de semana, de acordo com a unidade de medida 
solicitada. 
Um dos grupos apresentou a seguinte anotação: 42 
quilômetros, 18.000metros, 1.200.000 decímetros e 
25.000.000 centímetros. Após verificar as anotações, a 
professora solicitou aos alunos a soma dos valores e a 
conversão para hectômetros. O resultado encontrado por 
eles foi: 
a) 3220 hm. 
b) 3922 hm 
c) 4300 hm. 
d) 4750 hm.  
e) 4840 hm. 
 
15) Após realizar diversas conversões de unidades de 
medidas, um aluno apresentou um erro. 
Assinale a alternativa que contem um erro de conversão 
de unidade de medida 
a) 250 decâmetros correspondem a 2500 metros. 
b) 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. 
c) 1 hectômetro corresponde a 0,1 decâmetro. 
d) 10 litros correspondem a 100 decilitros. 
e) 2 metros quadrados correspondem a 20.000 
centímetros quadrados. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

16) Alguns procedimentos com artigos médicos 
hospitalares são vitais para o controle de infecção e para 
a prestação de serviço de qualidade ao paciente. Dentre 
eles, qual é o processo de destruição de todos os micro-
organismos, a tal ponto que não seja mais possível 
detectá-los através de testes microbiológicos padrão? 
a) Esterilização. 
b) Limpeza Concorrente. 
c) Desinfecção. 
d) Descontaminação. 
e) Limpeza Terminal. 
 
17) A sífilis desenvolve-se em diferentes estágios e os 
sintomas variam conforme a doença evolui. A 
Organização Mundial de Saúde (OMS) estima 1 milhão 
de casos de sífilis por ano entre gestantes. Em relação à 
sífilis, podemos afirmar que: 
a) É uma doença sexualmente transmissível (DST). 
b) Pode apresentar várias manifestações clínicas e 
diferentes estágios (sífilis primária, secundária, latente e 
terciária). 
c) É causada pela bactéria Treponema pallidum. 
d) É geralmente transmitida via contato sexual. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
18) O período logo após o parto, denominado puerpério, 
é também conhecido popularmente como resguardo, 
dura em torno de 6 a 8 semanas e só termina com o 
retorno das menstruações. Nesse período, o corpo da 
puérpera passa por várias alterações, necessitando de 
alguns cuidados essenciais para uma boa recuperação. 
Quais orientações o profissional de enfermagem deve 
dar à puérpera? 
a) Evitar esforços físicos, como, por exemplo, subir e 
descer escadas com frequência. 
b) Realizar exercícios, como caminhar, uma vez que são 
importantes para manter o coração e os pulmões em boa 
forma, fornecendo mais energia. 
c) A higiene deverá ser habitual, com banhos normais. 

d) Realizar massagens nas mamas, estimulando a 
produção de leite. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
19) A administração de medicamentos deve ser feita com 
eficiência, segurança e responsabilidade, para que sejam 
alcançados os objetivos terapêuticos implementados, 
mostrando uma evolução no quadro clínico do paciente. 
Quais conhecimentos são necessários? 
a) Ação do medicamento.  
b) Precauções na administração. 
c) Via corretas para administração. 
d) Dose correta. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
20) Existem várias vias para a administração de 
medicamentos que podem ser utilizadas no paciente. 
Conforme prescrição médica, qual via pode ser 
considerada adequada? 
a) Vicinal. 
b) Instrumental. 
c) Oftálmica. 
d) Parental. 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
21) Qual via de administração de medicação é utilizada 
para realizar teste de sensibilização para aplicar a vacina 
BCG? 
a) Via intramuscular. 
b) Via intradérmica. 
c) Via subcutânea. 
d) Via endovenosa. 
e) Via enteral. 
 
22) Como é chamada a saída de sangue pela boca com 
origem no sistema gastrointestinal (habitualmente do 
esôfago ou do estômago), também conhecida como 
"vômito de sangue"? 
a) Metrorragia. 
b) Hemorragia. 
c) Epistaxe. 
d) Hematêmese. 
e) Enterorragia. 
 
23) A aspiração é a aplicação de sucção ao trato 
respiratório do paciente para ajudá-lo a remover 
secreções líquidas ou espessas das vias aéreas 
superiores e inferiores, quando o paciente não tem 
condições de removê-las sozinho. A aspiração das vias 
aéreas superiores pode envolver: 
a) Brônquios direitos. 
b) Nariz, boca e orofaringe. 
c) Traqueia. 
d) Brônquios esquerdos. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
24) São os objetivos da aspiração de vias aéreas 
superiores, exceto: 
a) Manter as vias aéreas desobstruídas, removendo 
secreções. 
b) Permitir troca gasosa adequada. 
c) Promover ventilação eficiente. 
d) Manter as vias aéreas obstruídas com secreções. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
25)  A qualidade no cuidado de Enfermagem visa 
favorecer o atendimento seguro ao paciente. Para esse 
cuidado, o Técnico de Enfermagem deve conhecer os 
valores de normalidade dos sinais vitais, podendo 
repassar para seu supervisor e realizar uma atenção 
adequada frente a cada situação. 
Diante disso, é correto afirmar que a frequência cardíaca 
normal do recém-nascido deve estar entre: 



a) 30 a 40bpm. 
b) 120 a 160bpm. 
c) 190 a 200bpm. 
d) 50 a 70bpm. 
e) 200 a 210bpm. 
 


