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INSTRUÇÕES
1.

Verifique se este caderno contém trinta questões objetivas e observe se ele apresenta alguma imperfeição. Em caso de dúvida, comunique o fiscal.

2.

O conteúdo desta prova está distribuído da seguinte maneira:
QUESTÕES
01 a 05
06 a 10
11 a 15
16 a 30

CONTEÚDOS
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos em Informática
Conhecimentos Específicos

3.

As questões desta prova apresentam quatro alternativas, assinaladas com os números 01, 02, 04 e
08, nesta sequência. Cada questão terá como resposta a soma dos números correspondentes às alternativas que você apontar como corretas.

4.

Instruções sobre o cartão de respostas.

5.

6.

4.1 VERIFIQUE se estão impressos o seu nome e a função para a qual você se
inscreveu.
4.2 ASSINE no local indicado.
4.3 PREENCHA os campos ópticos com cuidado, porque não haverá substituição
do cartão em caso de erro ou rasura.
4.4 NÃO DOBRE E NÃO AMASSE o cartão.
4.5 Para cada questão, PREENCHA SEMPRE DOIS CAMPOS, um na coluna das
dezenas e um na coluna das unidades. Como exemplo, se esta prova tivesse a questão 57 e se você encontrasse o número 09 como resposta para
ela, o cartão de registro de respostas teria que ser assinalado da maneira
indicada ao lado.
O prazo destinado para resolução desta prova é de TRÊS HORAS, a partir do momento em que for
completado o processo de distribuição dos cadernos de questões, incluído o tempo para o preenchimento do cartão de respostas.
Quando você terminar a prova, solicite ao fiscal que apanhe o material de prova na sua carteira. Assine o protocolo de registro de presença e aguarde a liberação do fiscal para sair do local de prova.
Lembre-se de que você só pode deixar o local de prova após decorridos 50% (cinquenta por cento) do
horário previsto para a realização da prova objetiva.
Observação: você pode preencher a papeleta abaixo e levá-la.
ATENÇÃO! Só a destaque depois de ter entregue o cartão de respostas ao fiscal.
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02– Sobre o segundo parágrafo do texto, assinale o que for
correto.

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO PARA AS QUESTÕES 01 A 05

Escolaridade diminui fecundidade
O melhor método anticoncepcional para as adolescentes é a escola: quanto maior a escolaridade, menor a fecundidade e maior a proteção contra doenças sexualmente
transmissíveis. Com apoio do Unicef e do Ministério da Saúde,
uma pesquisa, realizada pela BEMFAM (Sociedade Civil, BemEstar Familiar no Brasil), ouviu 4.528 mulheres de 15 a 24
anos, de várias regiões do país, e constatou a relação direta
entre escolaridade e gravidez.
Cerca de 34% das mulheres entre 15 e 19 anos, com
até 3 anos de escolaridade, já são mães ou estão grávidas do
primeiro filho. Com quatro anos de estudo, a fecundidade
baixa para 25%; de 5 a 8 anos, para 18%. Quando a adolescente estuda num período entre 9 e 11 anos, a fecundidade
vai para 6% – a diferença entre quem tem de até 3 anos a 11
anos de escolaridade decai de 34% para 3%. À medida que a
jovem estuda, ela passa a ter mais perspectivas de vida,
apostando numa profissão. Também adquire maiores informações sobre concepção e como evitá-la. Tende, portanto, a
retardar a gravidez.
[...]
Os métodos anticoncepcionais seguem escala inversa
à da fecundidade: 37% dos jovens, homens e mulheres, com
mais de 9 anos de escolaridade usam camisinha. A pesquisa
revela que, apesar de todas as campanhas educativas, as
mensagens sobre os perigos de doenças sexualmente transmissíveis ainda não chegam à maioria dos adolescentes. Apenas 33%, tanto de homens como de mulheres, usaram algum
método de prevenção contra a gravidez ou doenças antes da
primeira relação sexual.

01) O autor usa os termos "mulheres", "a adolescente"
e "a jovem" para referir-se ao mesmo público:
pessoas do sexo feminino, portanto, com potencial
para a gravidez.
02) O autor usou o termo "mulheres" no início do parágrafo apenas para generalizar o sexo feminino, já
a opção pelos termos "a adolescente" e "a jovem"
foram escolhidos para manter uma ligação somente com a escola.
04) A opção do autor pelo termo "mulheres" foi em
razão de que no mesmo período ele está associado
a ideia de "mães"; a opção pelo termo "a
adolescente" está ligada ao sentido do verbo
"estuda"; e a opção pelo termo "a jovem" conectase à possibilidade de "ter mais perspectivas de
vida, apostando numa profissão". Portanto, cada
escolha reflete uma ação ou estado adequado ao
sentido proposto no período em que estão.
08) O último período do parágrafo "Tende, portanto, a
retardar a gravidez." refere-se, diretamente, às
três escolhas do autor no parágrafo: "mulheres",
"a adolescente" e "a jovem".

03– Assinale o que for correto.

Adaptado de: DIMENSTEIN, Gilberto. O cidadão de papel.
São Paulo: Ática, 2005, p. 89-90.

01) Com exceção do último parágrafo do texto, os demais contêm, no primeiro período, verbos de ligação.
02) O trecho "Com apoio do Unicef e do Ministério da
Saúde", que inicia o segundo período do primeiro
parágrafo é um adjunto adverbial de modo que explica como a pesquisa foi realizada.
04) O trecho "À medida que a jovem estuda" no
segundo parágrafo estabelece uma relação de
proporção com as demais informações do período.
08) No trecho: "Com apoio do Unicef e do Ministério da
Saúde, uma pesquisa, realizada pela BEMFAM (Sociedade Civil, Bem-Estar Familiar no Brasil), ouviu
4.528 mulheres de 15 a 24 anos, de várias regiões
do país, e constatou a relação direta entre escolaridade e gravidez." há apenas um sujeito: a
BEMFAM (Sociedade Civil, Bem-Estar Familiar no
Brasil).

01– Sobre o conteúdo do texto, assinale o que for correto.
01) Há uma relação diretamente proporcional entre escolaridade e gravidez.
02) Adiar a gravidez é uma tendência motivada pelo
aumento da escolaridade.
04) Para as adolescentes que permaneceram na escola
entre os 9 e 11 anos de idade, a taxa de
fecundidade vai para 6%.
08) Chega a quase 70%, antes da primeira relação sexual, o descaso quanto aos métodos de prevenção
contra a gravidez ou doenças.
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04– A argumentação desenvolvida no texto é formada por
diferentes estratégias argumentativas, entre elas é
possível reconhecer:

01)
02)
04)
08)

1

Argumentos de alusão a fatos históricos.
Argumentos de autoridade.
Argumento desenvolvido por raciocínio lógico.
Argumentos de prova concreta.

05– Sobre a palavra anticoncepcional, assinale o que for
correto.

MATEMÁTICA

06– Um funcionário A monta 3 unidades de um determinado
produto em 5 minutos, e o funcionário B monta 6
unidades do mesmo produto em 8 minutos. Nesse
contexto, assinale o que for correto.

01) É uma palavra formada por prefixo e sufixo.
02) O prefixo tem o mesmo valor que o da palavra
contradizer.
04) É uma palavra primitiva.
08) O sufixo al indica que a palavra contém a qualidade
de.

01) Em uma hora, o funcionário A monta 36 unidades.
02) Em 40 minutos, os dois funcionários montam um
total de 42 unidades.
04) Enquanto o funcionário B monta 15 unidades, o
funcionário A monta 12 unidades.
08) Em vinte minutos, o funcionário B monta 15 unidades.
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07– Em uma eleição, o candidato A teve 45% dos votos e o
candidato B, 32%. Sabendo que 15% dos votos foram
em branco e 320 votos foram nulos, assinale o que for
correto.

01)
02)
04)
08)

O número total de votantes foi maior que 3500.
O candidato A teve menos de 2000 votos.
O candidato B teve mais de 1300 votos.
Os votos em branco foram em número de 500.

08– Jorge aplicou a quantia de R$ 3.000,00, a juros simples
de 18% ao ano, durante 8 meses. Júlio aplicou
R$ 3.500,00, a juros simples de 15% ao ano, durante o
mesmo período. Nesse contexto, assinale o que for
correto.

01) Jorge obteve um montante superior a R$ 3.500,00.
02) Jorge obteve R$ 10,00 de juros a mais do que Júlio.
04) Júlio obteve mais que R$ 320,00 de juros.
08) O montante obtido por Júlio foi de R$ 3.850,00.

09– Um corredor já percorreu 42% de um percurso de
3.500 m. Nessas condições, assinale o que for correto.
01) Ainda falta percorrer 23 dam.
02) Ainda falta percorrer 2,03 km.
04) Se percorrer mais 280 m ele completa metade do
percurso.
08) Ele já percorreu mais de 1,5 km.
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10– A quantia de R$ 200,00 foi distribuída entre 3 pessoas,

14– No que se refere a teclas de atalho do Microsoft Office
PowerPoint 2007, assinale o que for correto.

do seguinte modo: a segunda recebeu a metade da
primeira e a terceira recebeu o dobro da primeira
menos R$ 10,00. Nesse contexto, assinale o que for
correto.

01) Ctrl+A tem como função abrir um arquivo de slides
existente.
02) Ctrl+B tem como função salvar, gravar, o arquivo
que se encontra em edição.
04) Ctrl+P tem como função visualizar e/ou imprimir o
arquivo que se encontra em edição.
08) Ctrl+O tem como função salvar como, gravar, o

01) A terceira pessoa recebeu mais da metade da
quantia total.
02) A segunda pessoa recebeu 15% do total.
04) A terceira pessoa recebeu 60% do total.
08) A primeira pessoa recebeu R$ 50,00 a menos que
a terceira.

arquivo que se encontra em edição com outro nome.

CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA

15– Assinale o que for correto.

11– No que se refere à Ferramenta de Pesquisa de arquivos

01) Host – computador conectado a uma rede, que po-

do Windows Explorer do sistema operacional Microsoft
Windows 7, assinale o que for correto.

de oferecer informações, recursos, serviços e aplicações aos usuários ou outros nós na rede.
02) JPEG – extensão que indica o formato de arquivos
de imagens.
04) Shareware – programas de computador que têm
por finalidade a demonstração, cujos programas
possuem recursos limitados e costumam ter
validade por um determinado período.
08) Upload – operação de transferência, envio, de arquivo(s) do computador do usuário para outro
computador conectado a rede.

01) É possível filtrar a pesquisa por tipo de arquivos.
02) É possível fazer a pesquisa apenas para arquivos
superiores a 1 megabyte.
04) É possível pesquisar por palavras-chave em
conteúdos de arquivos do tipo JPG.
08) É possível filtrar a pesquisa para arquivos anteriores à data em que a pesquisa está sendo efetuada.

12– No que se refere ao LibreOffice, assinale o que for
correto.
01)
02)
04)
08)

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

Calc.
Charts.
Draw.
Math.

13– Em documentos do Microsoft Office Word 2007 pode-se
inserir um Cabeçalho e Rodapé, que correspondem às
áreas nas margens superior e inferior de cada página.
Nesses locais são colocados elementos (textos,
imagens, datas, etc) com a finalidade de serem
repetidos em diversas páginas do documento. Nesse
contexto, assinale o que for correto no que se refere ao
modo de exibição que permite a visualização do
Cabeçalho e Rodapé.

01)
02)
04)
08)

Leitura em Tela Inteira.
Estrutura de Tópicos.
Layout de Impressão.
Layout da Web.

ARA ANOTAÇÕES
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18– Para

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

evitar
ou
diminuir
a
disseminação
de
microrganismos patogênicos de um indivíduo para
outro, durante as atividades no trabalho, os princípios
de biossegurança são fundamentais. Sobre o assunto,
assinale o que for correto, assinale o que for correto.

16– Com relação à prevenção de infecção, assinale o que for
correto.
01) Álcool em gel pode ser usado onde não houver dis-

01) Cada indivíduo deve utilizar medidas com a finali-

ponibilidade de pias, ou em situações de emergência/urgência, em que a lavagem das mãos esteja
dificultada.
02) Antisséptico degermante é uma preparação contendo álcool, preferencialmente a 70%, sob a forma gel ou solução, com emolientes, destinado à
aplicação nas mãos para reduzir o número de microrganismos viáveis.
04) Assepsia é um conjunto de medidas adotadas para
impedir a introdução de agentes patogênicos no
organismo. Entre essas medidas, são utilizadas as
técnicas assépticas, em referência a uma série de
procedimentos que evitam a contaminação.
08) Preparação alcoólica para as mãos é sabão (detergente) contendo um agente antisséptico em sua
formulação; se destina à degermação da pele.
Exemplo: Clorexidina degermante a 4%; PVPI a
10%.

dade de se proteger e evitar ser o disseminador de
microrganismos, tendo a higiene das mãos como
principal medida.
02) São medidas de precaução-padrão: higiene das
mãos; uso de luvas, avental, máscara, óculos e
protetor facial; descarte de material perfurocortante; descontaminação de superfície; vacinação profissional.
04) As luvas de procedimento são consideradas resíduos comuns e não precisam de acondicionamento
especial.
08) Na transmissão por gotículas, é obrigatório o uso
de máscara do tipo N95.

19– A administração de medicamentos está entre as
principais técnicas de enfermagem. Sobre o assunto,
assinale o que for correto.

17– Os cuidados de enfermagem com a pele são essenciais

01) Prescrito Penicilina cristalina 2.500.000 UI, EV, 4/4

na qualidade da assistência. Sobre o assunto, assinale o
que for correto.

horas. Apresentação: frasco ampola de penicilina
cristalina contendo 5 milhões UI. O volume de medicação em pó da penicilina cristalina é grande,
equivalente a 2ml. Ao injetar 10ml, o volume total
existente dentro do frasco resulta em 14ml. Portanto será usado 1 frasco e aspirado 5ml do conteúdo.
02) Prescrito glicose 20g, EV, 12/12 horas. Apresentação: Glicose a 50%, ampola com 20ml. Portanto
será administrado 1 ampola.
04) Prescrito Gentamicina 40mg, IM, 12/12 horas.
Apresentação:
Gentamicina
ampola
com
80mg/2ml. Será administrado 1ml, ou seja ½
ampola.
08) Prescrito Cefalotina sódica 500mg, EV, 6/6 horas.
Apresentação sódica frasco-ampola com 1g, em pó
liofilizado. Serão colocados 5ml de diluente no frasco de cefalotina sódica e aspirado 2,5ml.

01) Em curativos de incisão cirúrgica, ou seja, de ferida
asséptica, a limpeza deve ser feita primeiro nas
bordas e depois na incisão.
02) Úlcera por pressão estágio II, caracteriza-se por
perda parcial da pele que envolve a epiderme e/ou
a derme. A úlcera é superficial e apresenta-se clinicamente com abrasão, bolha ou ferida superficial.
04) Ácidos graxos essenciais (AGE) são impermeáveis
à água e às bactérias e isolam o leito da ferida do
meio externo. Evitam o ressecamento, a perda de
calor e mantêm um ambiente úmido ideal para a
migração de células. Indicada para feridas com
pouca ou moderada exsudação, podendo ficar até
7 dias.
08) A ferida operatória deve ser avaliada diariamente
quanto à necessidade de oclusão, não sendo necessário ocluir, desde que as margens da ferida estejam coaptadas.
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20– Com relação à documentação e registro das ações de
enfermagem, assinale o que for correto.

22– Em relação ao processo de administração da medicação
pelo profissional de enfermagem, assinale o que for
correto.

01) Um registro completo de enfermagem contempla
as seguintes informações: observação do estado
geral do paciente, indicando manifestações emocionais como angústia, calma, interesse, depressão; condições físicas, indicando alterações relacionadas ao estado nutricional, hidratação, integridade cutâneo-mucosa, oxigenação, postura, sono e
repouso, eliminações, padrão da fala, movimentação; existência e condições de sondas, drenos, curativos, imobilizações, cateteres, equipamentos em
uso.
02) A anotação de enfermagem é um registro de informações relativas ao paciente organizado cronologicamente de modo a reproduzir a ordem de
acontecimento dos fatos. Deve ser redigida de modo legível, simples, clara, objetiva e exata.
04) Indicar data e horário antes de iniciar a evolução.
Registrar todas as medidas de segurança adotadas
para proteger o paciente, bem como medidas
relativas à prevenção de complicações. Assinar a
anotação, identificando o nome do profissional e o
número do registro do COREN, por escrito ou por
meio de carimbo, ao término do registro.
08) O prontuário é um documento único, constituído de
um conjunto de informações, sinais e imagens registrados, gerados a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e
científico, que possibilita a comunicação entre
membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo.

01) Manter a bandeja ou o carrinho de medicação
sempre à vista durante a administração, nunca
deixando-os sozinhos, junto ao paciente.
02) Depois de administrar o medicamento, esclarecer
ao paciente sobre os medicamentos que irá receber, de maneira clara e compreensível.
04) Permanecer junto ao paciente até que o mesmo
tome o medicamento. Deixar os medicamentos
para que tome mais tarde ou permitir que dê
medicação a outro são práticas indevidas e
absolutamente condenáveis.
08) Conferir, cuidadosamente, a identidade do paciente, para certificar-se de que está administrando o
medicamento à pessoa certa, verificando a pulseira
de identificação e/ou pedindo-lhe para dizer seu
nome, sem induzi-lo a isso.

23– Envolver o paciente no cuidado é fundamental para
promover uma assistência segura, diante disso entre as
ações educativas que podem ser desempenhadas no
ambiente de trabalho, assinale o que for correto.

01) A enfermagem executa ações de educação em
saúde dirigidas ao indivíduo, à família e à comunidade, devendo, prioritariamente, levar em conta o
saber e as experiências anteriores do indivíduo ou
grupo, a fim de conduzi-lo à autonomia para o cuidado da saúde.
02) Dentre as orientações para cuidados com dreno de
tórax, ao deambular, o paciente deve ser orientado
a manter o frasco abaixo do nível do tórax.
04) Durante avaliação infantil, o profissional da
enfermagem pode aproveitar o momento para dar
orientações, reforçar os aspectos normais do
crescimento e desenvolvimento infantil, além de
firmar um relacionamento de empatia e confiança
com a criança-família.
08) No processo de alta hospitalar, o paciente não necessita receber nenhuma orientação, pois todos os
cuidados necessários já foram realizados durante o
seu internamento, assim como os familiares não
devem receber orientações para cuidado domiciliar.

21– A equipe de enfermagem desenvolve um trabalho
alinhado com as ações das equipes multiprofissionais.
Sobre o assunto, assinale o que for correto.

01) A Lei n 7.498, de 25 de junho de 1986, regulao

menta o exercício profissional da enfermagem,
sendo o técnico de enfermagem um profissional de
nível médio completo, que exerce atividades envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho
em grau auxiliar.
02) Cabe aos técnicos de enfermagem participar no
planejamento da assistência de enfermagem, na
execução de ações assistenciais de enfermagem,
exceto privativas do enfermeiro, na orientação e
supervisão do trabalho de enfermagem em grau
auxiliar.
04) A Sistematização da Assistência de Enfermagem
(SAE) consiste numa metodologia para organização da assistência. O técnico em enfermagem
participa, como membro da equipe, das fases da
SAE que não são privativas do enfermeiro,
designadas
como:
histórico,
diagnóstico
e
prescrição de enfermagem.
08) É proibido aos profissionais da saúde promover e
ser conivente com a injúria, calúnia e difamação de
membro da Equipe de Enfermagem, Equipe de
Saúde e de trabalhadores de outras áreas, de organizações da categoria ou instituições. Assim como praticar e/ou ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato, que infrinja
postulados éticos e legais.
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24– Sobre as ações assistenciais de enfermagem, assinale o
que for correto.

26– Em relação aos cuidados de enfermagem, na prevenção
de úlcera por pressão, assinale o que for correto.

01) No esvaziamento da bolsa de colostomia, a bolsa

01) Realizar mudança de decúbito a cada turno de tra-

coletora deve ser esvaziada sempre que o efluente
atingir um terço ou, no máximo, metade de sua
capacidade, e também para eliminação de gazes.
02) Durante a assistência de enfermagem no procedimento de lavagem intestinal, observar e anotar o
aspecto do retorno intestinal e estar atento à presença de sangue.
04) No cateterismo vesical, o anestésico para lubrificação da sonda não necessita ser estéril e de uso
único.
08) As luvas devem ser utilizadas em substituição à higienização das mãos; as mãos não necessitam ser
lavadas antes e após o seu uso.

balho, nos pacientes acamados, seguindo uma rotação não programada e individualizada, sempre
associada ao uso de superfície de alivio de pressão.
02) A umidade excessiva da pele é uma recomendação
para prevenção que deve ser aplicada a todos os
indivíduos vulneráveis em todos os grupos etários.
04) Manter pele limpa e hidratada são ações
importante na prevenção de úlcera por pressão.
08) A massagem está contra-indicada na presença de
inflamação aguda e onde existe a possibilidade de
haver vasos sanguíneos danificados ou pele frágil.

27– Assinale o que for correto.
25– Sobre oxigenoterapia, assinale o que for correto.

01) Durante o transporte do paciente em precaução
respiratória, apenas a equipe de transporte deve
utilizar máscara cirúrgica.
02) Precaução respiratória por gotículas destinam-se às
situações de diagnóstico suspeito ou confirmado de
doenças transmitidas por gotículas, por exemplo,
caxumba, difteria, rubéola, meningite meningocócica, influenza de qualquer tipo (incluindo H1N1).
04) Na precaução respiratória por gotículas, quando
não houver disponibilidade de quarto privativo, o
quarto pode ser compartilhado com pacientes
infectados pelo mesmo microrganismo.
08) Precaução respiratória com aerossóis destinam-se
às situações de diagnóstico suspeito ou confirmado
de doenças transmitidas por aerossóis, por exemplo tuberculose pulmonar ou laríngea, sarampo,
varicela, herpes-zoster disseminado ou pacientes
imunossuprimidos.

01) A máscara de venturi é indicada para pacientes
que não necessitam de concentrações precisas, seguras e controladas de oxigênio.
02) O uso de oxigênio por períodos prolongados, seja
por cateter ou por máscara facial, só deve ser feito
sob prescrição médica.
04) As máscaras de venturi possibilitam que o fluxo de
oxigênio penetre na máscara facial através de um
orifício, misturando-o com o ar ambiente para
fornecer a concentração desejada de oxigênio.
Essas máscaras precisam estar bem ajustadas à
face, para que se obtenha o resultado desejado.
08) O cateter de oxigênio não necessita ser de uso individual e não demanda troca programada, devendo ser mantido e protegido em embalagem plástica, junto ao leito do paciente. Deve-se passar álcool a 70% a cada uso.
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28– Sobre a administração de medicamentos, assinale o que
for correto.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

01) Bolus: o medicamento é administrado por via endovenosa em um tempo menor ou igual a um minuto.
02) Infusão lenta: o medicamento é administrado por
via endovenosa, obedecendo a um intervalo de
tempo de 30 a 60 minutos.
04) Infusão intermitente: o medicamento deve ser
infundido em um tempo superior a 60 minutos,
porém não contínuo.
08) Infusão contínua: neste caso, medicamento deve
ser infundido em via endovenosa por, no máximo,
15 minutos com interrupções.

29– A anotação de enfermagem é o registro contínuo da
assistência de enfermagem prestada, são registros
ordenados
que
têm
como
finalidade
fornecer
informações sobre a assistência prestada ao paciente.
Sobre o assunto, assinale o que for correto.

01) Deve ser precedida de data e hora, conter assinatura e identificação do profissional ao final de cada
registro.
02) Não deve conter rasuras, entre linhas, linhas em
branco ou espaços.
04) A anotação de enfermagem deve ser escrita antes
da ação realizada.
08) Não devem conter termos que possam levar a conotação de valor como bem, mal, muito, pouco
etc.

30– Em relação às terminologias utilizadas, assinale o que
for correto.
01) Prurido: coceira intensa.
02) Bradpneia: movimento respiratório abaixo do normal.
04) Apneia: parada dos movimentos respiratórios.
08) Anúria: ausência da eliminação da urina.
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