
 
DDAADDOOSS  DDEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCAANNDDIIDDAATTOO  

 

Não deixe de preencher as lacunas a seguir. 
 

PPrrééddiioo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SSaallaa  

 

NNoommee    

  

NNºº  ddee  IIddeennttiiddaaddee                                                                      ÓÓrrggããoo  EExxppeeddiiddoorr                                  UUFF                                                                                NNºº  ddee  IInnssccrriiççããoo                    

 

TTÉÉCCNNIICCOO  EEMM  EENNFFEERRMMAAGGEEMM  ––  DDIIAARRIISSTTAA//PPLLAANNTTOONNIISSTTAA  

AATTEENNÇÇÃÃOO  
  

AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  4400  ((qquuaarreennttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  

mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1100  qquueessttõõeess  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa  ee  3300  

qquueessttõõeess  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  eessppeeccííffiiccooss..  

SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  ddaa  pprroovvaa,,  vvooccêê  rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--

RReessppoossttaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  ccaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

AAss  bboollhhaass  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  

oouu  pprreettaa..  

VVooccêê  ddiissppõõee  ddee  44  hhoorraass  ppaarraa  rreessppoonnddeerr  ttooddaa  aa  PPrroovvaa  ––  jjáá  iinncclluuííddoo  oo  tteemmppoo  ddeessttiinnaaddoo  aaoo  

pprreeeenncchhiimmeennttoo  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa..  OO  tteemmppoo  ddee  PPrroovvaa  eessttáá  ddoossaaddoo,,  ddee  mmooddoo  aa  ppeerrmmiittiirr  ffaazzêê--llaa  

ccoomm  ttrraannqqüüiilliiddaaddee..  

VVooccêê  ssóó  ppooddeerráá  rreettiirraarr--ssee  ddaa  ssaallaa  22  ((dduuaass))  hhoorraass  aappóóss  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  ssaallaa  

eemm  ssiillêênncciioo..  

BBOOAA  SSOORRTTEE  !!  
  

UNIVERSIDADE
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LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  
  
  

Texto 1 
 

Frevo nasceu como fenômeno de resistência popular 
Susana Dias 

 
“Quem tem saudade, não está sozinho. Tem o carinho da recordação...” já diziam os grandes mestres do 

frevo, Nelson Ferreira e Aldemar Paiva, na canção “Frevo da Saudade”.  Mas é pouco provável que a saudade seja 
algo que possamos sentir em relação ao frevo. Inúmeras iniciativas têm procurado entendê-lo não só como expressão 
carnavalesca – e que completará 100 anos no dia nove de fevereiro de 2007 – mas como expressão da cultura popular 
brasileira. Dentre elas, está a solicitação feita pelas prefeituras de Olinda e Recife, encaminhada ao Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para que o frevo seja reconhecido como patrimônio cultural 
brasileiro. 

Curiosamente, essa é uma parte da história do frevo menos conhecida da maioria dos brasileiros. A 
compreensão do frevo como “fenômeno de resistência”, segundo a antropóloga Rita de Cássia Barbosa de Araújo, do 
Instituto de Documentação da Fundação Joaquim Nabuco, é uma interpretação da historiografia contemporânea. “A 
origem do frevo está ligada às classes trabalhadoras urbanas e inclui, sobretudo, negros e mestiços que criam os 
Clubes Carnavalescos Pedestres e passam a ocupar o espaço urbano, antes dominado apenas pelos Clubes de 
Alegoria e Crítica, do qual participaram as elites intelectual e econômica de Pernambuco”, explica ela. 

O carnaval das elites pernambucanas era centrado nas máscaras, alegorias e na crítica social dos 
costumes. A intenção era mostrar um carnaval dito bonito, inteligente e culto, no qual havia espaço para as camadas 
mais pobres. “Esse era um processo civilizatório”, analisa Araújo. E complementa: “O frevo é um outro modelo de 
festa, que durante certo tempo não era sequer reconhecido como carnaval”. Quando os Pedestres invadiam as ruas, 
desfilando com as fanfarras, o xaxado, o lundum e o ritmo frenético do frevo, arrastavam uma multidão de populares. 
Dentre eles, muitos capoeiristas que, como não tinham compromisso com as manobras executadas pelos blocos 
carnavalescos, interagiam com as músicas e criavam o passo, como é conhecida hoje a dança do frevo. 

“O frevo surge como expressão máxima do carnaval popular, porque refletia as mudanças da realidade 
social e a alteração das relações de força entre os grupos de trabalhadores urbanos”, segundo a documentação 
apresentada pela Prefeitura do Recife ao Iphan. Até nos nomes, os clubes faziam alusão à classe trabalhadora e ao 
mundo do trabalho. Vassourinhas, Pás, Espanadores, Abanadores, Sineiros, Verdureiros, Empalhadores do Feitosa 
são alguns exemplos. Os passos do frevo também fazem essa referência: tesoura, ferrolho, parafuso, dobradiça e 
locomotiva.  

A expectativa é que a comemoração de 100 anos “freva” - o nome frevo deriva do verbo ferver, 
pronunciado como frever - com reconhecimento do frevo como patrimônio cultural brasileiro.  

(Adaptado) http://www.revista.iphan.gov.br/print.php?id=184 
 
01. No fragmento, “Quem tem saudade, não está sozinho. Tem o carinho da recordação...”, a autora 
 
A) defende a idéia de que saudade é coisa que não se sente. 
B) afirma que recordar é viver sempre em paz. 
C) argumenta que recordar ameniza a dor de quem sente saudade. 
D) afirma que ‘saudade’ é coisa que dá e passa. 
E) esclarece que o que é cultivado, vivenciado, cai no esquecimento, gerando a saudade.   
 
02. Segundo o texto, 
 
A) o carnaval continua sendo a festa apenas da elite pernambucana. 
B) no carnaval, sempre houve espaço para todas as classes sociais pernambucanas. 
C) a princípio, o carnaval era a festa daqueles que se utilizavam de críticas sociais aos costumes da época, liderados pelos 

trabalhadores. 
D) a denominação dos passos do frevo é referencial das classes privilegiadas. 
E) o carnaval jamais foi representado pelas classes menos privilegiadas. 
 
03. O frevo tem sua origem nas(na) 
 
A) festas de carnaval, em que predominavam as máscaras e as alegorias. 
B) canções de autoria dos mestres do frevo, Nelson Ferreira e Aldemar Paiva. 
C) camadas sociais populares, sendo reconhecido como patrimônio cultural brasileiro. 
D) classes sociais menos privilegiadas, formadas por trabalhadores urbanos. 
E) população dos campos que formavam clubes bem específicos da classe trabalhadora, como as Pás, Espanadores, 

Abanadores e Verdureiros.  
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04. Somente em uma alternativa as palavras sublinhadas não expressam a mesma idéia. Assinale-a. 
 
A) Tem o carinho/afeto da recordação. 
B) ...às classes trabalhadoras urbanas/rurais e inclui... 
C) A intenção/propósito era mostrar um carnaval... 
D) Até nos nomes, os clubes faziam alusão/referência à classe trabalhadora...’ 
E) ...e o ritmo frenético/delirante do frevo... 
 
05. Nos fragmentos abaixo, os elementos coesivos sublinhados expressam idéias diversas. Assinale a alternativa em que 

um deles expressa uma relação de finalidade. 
 
A) ‘Mas é pouco provável que a saudade...’ 
B) ‘...para que o frevo seja reconhecido como patrimônio cultural brasileiro.’ 
C) ‘Quando os Pedestres invadem as ruas,...’ 
D) ‘...porque refletia as mudanças da realidade social...’ 
E) ‘segundo a documentação apresentada pela Prefeitura do Recife...’ 
 
06. Quanto ao sinal indicativo de crase, analise as proposições abaixo e seus comentários. 
 

I. ‘...possamos sentir em relação ao frevo.’ – se substituíssemos o termo ‘frevo’ por dança, a crase ocorreria. 
II. ‘...a origem do frevo está ligada às classes trabalhadoras...’ – a crase ocorreu devido à presença da preposição 

a, exigida pelo termo ‘ligada’, e do determinante as, referente ao termo ‘classes’. 
III. ‘...segundo a documentação apresentada pela Prefeitura do Recife...’ – a crase, neste caso, poderia ocorrer, 

uma vez que a palavra documentação é feminina.  
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas a I está correta. 
B) Apenas a II está correta.  D) Apenas a I e a II estão corretas. 
C) Apenas a III está correta.  E) Apenas a II e a III estão corretas. 
 
07. Nas alternativas abaixo, os termos sublinhados dos fragmentos são acentuados por serem oxítonos terminados em 

vogal, exceto um. Assinale-o. 
 
A) ‘...que completará 100 anos no dia nove de fevereiro de 2007...’ 
B) ‘Dentre elas, está a solicitação feita pelas prefeituras de Olinda e Recife...’ 
C) ‘Inúmeras iniciativas têm procurado entendê-lo...’ 
D) ‘Até nos nomes os clubes faziam alusão...’ 
E) ‘Vassourinhas, Pás, Espanadores, Abanadores...’ 
 
08. Em qual dos fragmentos abaixo, o emprego da vírgula se justifica por separar o termo que explica o anterior?  
 
A) ‘O carnaval das elites pernambucanas era centrado nas máscaras, alegorias...’ 
B) ‘A intenção era mostrar um carnaval dito bonito, inteligente e culto,...’ 
C) ‘...e criavam o passo, como é conhecida hoje a dança do frevo.’ 
D) ‘...desfilando com as fanfarras, o xaxado, o lundum...’ 
E) ‘Os passos do frevo também fazem essa referência: tesoura, ferrolho, parafuso, dobradiça e locomotiva.’ 
 
09. Em ‘...do qual participavam a elite intelectual e a econômica...’, o verbo 
 
A) concorda com o sujeito composto posposto ao verbo. 
B) concorda com o sujeito composto anteposto ao verbo. 
C) por estar anteposto ao sujeito composto, não poderia se encontrar no singular, concordando com o sujeito mais próximo. 
D) exige complemento não regido de preposição. 
E) transmite a idéia de uma ação completamente concluída.   
 
10. Em ‘...história do frevo menos conhecida...’, a palavra sublinhada 
 
A) concorda com “conhecida”. 
B) poderia se flexionar no feminino plural.  
C) se refere ao termo “história”.  
D) não flexiona, embora esteja diante de palavra feminina. 
E) é variável em gênero e número.  
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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

  
 
11. O Técnico de Enfermagem administrou em um paciente internado na clínica médica 2/3 (dois terços) de um 

comprimido de 600mg. Qual a dosagem administrada? 
 
A) 350 mg B) 500 mg C) 400 mg D) 187 mg E) 200 mg 
 
12. Calcule em quantas gotas por minuto devem ser infundidos 120ml de uma determinada solução endovenosa, para 

que permaneça em perfusão por 40 minutos. 
 
A) 25. B) 38. C) 30. D) 60. E) 55. 
 
13. O controle hídrico e a reposição hidroeletrolítica são cuidados de enfermagem. Sobre os cuidados, o Técnico de 

Enfermagem deve 
 

I. controlar o volume a ser ministrado nas 24 horas bem como controlar o gotejamento de soluções. 
II. controlar o volume de infusão a ser registrado a cada horário, não devendo ultrapassar 50ml; volumes 

menores podem ser desconsiderados, pois não vão interferir no balanço hídrico final de nenhum paciente. 
III. estar atento a sinais de hipovolemia ou hipervolemia e flebite que o paciente venha a apresentar. 

 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
 
A) I, II e III. B) apenas I e II. C) apenas I e III. D) apenas II e III. E) apenas a III. 
 
14. Em relação ao Diabetes Melittus, associe a segunda coluna de acordo com a primeira. 
 

1. Diabetes Tipo 1 (   )  Grande relação com a obesidade e o sedentarismo 
 

2. Diabetes Tipo 2 (   )  Surge, preferencialmente, na infância e na adolescência, e o pâncreas 
produz pouca ou nenhuma insulina. 
 

 (   )  Apesar do déficit da produção de insulina, o pâncreas continua a produzir 
este hormônio, que é mais característico da fase adulta. 
 

 (   )  O paciente necessita da insulinoterapia depois que o pâncreas deixa de 
produzir pouca ou nenhuma insulina. 

 
Assinale a alternativa que contempla a associação correta. 
 
A) 2, 1, 2, 1. B) 2, 2, 2, 1. C) 1, 1, 1, 2. D) 2, 1, 1, 2. E) 1, 2, 1, 2. 
 
15. O enfermeiro solicita ao Técnico de Enfermagem que prepare um paciente para realizar uma colonoscopia. Em 

qual posição o Técnico de Enfermagem deve colocar o paciente? 
 
A) Ventral.  B) Fowler.  C) Horizontal. D) Sim’s. E) Ginecológica. 
 
16. A sondagem nasogástrica (SNG) é a introdução de uma sonda que se estende do nariz até o estômago. Leia as 

alternativas abaixo e, a seguir, marque a correta. 
 
A) Após instalar a SNG, o Técnico de Enfermagem testa o posicionamento da sonda, colocando a sua ponta em um copo com 

soro glicosado a 10%. 
B) Ao instalar a SNG, o paciente só pode ser alimentado 6 horas após, pois evita distensão abdominal e refluxo do conteúdo 

intestinal. 
C) O Técnico de Enfermagem, ao chegar no leito do paciente para administrar alimentação por SNG e identificar que se 

encontra obstruída, imediatamente ele retira e prepara um novo material para reinstalar o dispositivo. 
D) O Técnico de Enfermagem utiliza na introdução da SNG luvas estéreis, porque o procedimento requer técnica asséptica. 
E) A instalação da SNG é um cuidado privativo do Técnico de Enfermagem. 
 
17. A Verificação dos Sinais Vitais (SSVV), pulso, respiração, temperatura e pressão arterial, é um dos cuidados 

prestados ao paciente durante sua hospitalização. O Técnico de Enfermagem deve estar apto para reconhecer que 
 
A) na criança e no idoso, o único local para verificar a temperatura corporal é o oco axilar. 
B) a verificação do pulso é feita mais comumente na artéria radial, onde o examinador utiliza a mão direita, para verificar o 

pulso esquerdo e vice-versa. 
C) a respiração (inspiração e expiração) normal do adulto é medida durante um minuto, tendo como valor de referência entre 8 

e 14 mov/res./min. 
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D) a verificação da Pressão Arterial deve ser feita 1 vez ao dia. O Técnico de Enfermagem na verificação da PA diastólica 

utiliza os dedos anular, médio e indicador da mão direita. 
E) a tomada da Pressão Arterial deve ser feita com o paciente sempre em pé e não se faz relação dos seus resultados com os 

demais SSVV. 
 
18. O Técnico de Enfermagem, ao verificar os Sinais Vitais de um paciente da clínica médica, identificou: PA= 170x100 

mmHg, R= 16 mov.resp./mim, P= 110 bat/min e T= 38,6º C.  
 Qual é a caracterização correta dos SSVV encontrados? 
 
A) Normotensão, eupnéia normofigmia e afebril. 
B) Hipertensão, taquipnéia, bradisfigmia e febrícula.  D) Hipotensão, bradipnéia, taquisfigmia e febre moderada. 
C) Hipertensão, eupnéia, normofigmia e afebril.  E) Hipertensão, eupnéia, taquisfigmia e febre alta. 
 
19. A enfermagem cirúrgica trata dos cuidados globais prestados ao paciente nos períodos pré-operatório, trans-

operatório e pós-operatório. Analise as sentenças abaixo. 
 

I. Os cuidados pré-operatórios que o Técnico de Enfermagem deve prestar ao cliente, como o preparo da pele, o 
preparo intestinal, a higiene e o tempo de jejum que o paciente deve cumprir, devem ser tomados na véspera e 
no dia da cirurgia. 

II. Ao receber o cliente no centro cirúrgico, não é necessário ao Técnico de Enfermagem fazer nenhuma 
orientação nem conversar ou esclarecer dúvidas, pois ele já foi informado de todos os procedimentos 
anteriormente. 

III. O circulante tem como principal atribuição à montagem da sala de operações, auxílio ao instrumentador, 
atendimento ao paciente, auxílio ao anestesista e atendimento ao ato cirúrgico. 

 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
 
A) apenas I e III. B) apenas II e III. C) apenas I e II. D) I, II e III. E) apenas  I. 
 
20. O controle da AIDS deve ser feito de forma efetiva, e, para que ocorra esse controle é fundamental que se conheça 

sua cadeia de transmissão. Os modos de transmissão do vírus HIV são: 
 
A) agulhas e seringas contaminadas, vasos sanitários, relação sexual. 
B) picada de inseto, relação sexual, suor. 
C) saliva, pratos e talheres, relação sexual. 
D) via sexual, uso compartilhado de seringas e agulhas, transfusão de sangue. 
E) piscina, transfusão de sangue, contaminação da mãe para o filho no parto. 
 
21. Doenças Infecciosas e Parasitárias são “Quaisquer doenças causadas pela penetração, desenvolvimento ou 

multiplicação, no organismo, de algum agente patogênico vivo (vírus, bactéria, fungo, protozoário etc).” 
Sobre elas, analise as sentenças a seguir. 

 
I. A Tuberculose é uma doença infecciosa crônica, transmitida pelo ar, que pode atingir todos os órgãos do corpo, 

especialmente os pulmões. Seus principais sinais e sintomas são tosse persistente, perda de peso e febre e seu agente 
etiológico é o Mycobacterium tuberculosis. Apesar de atingir vários órgãos do corpo, só quem transmite é quem 
estiver infectado com o bacilo nos pulmões. 

II. O Tétano é uma doença infecciosa de transmissão indireta, causada pela toxina do bacilo, e uma das fontes de 
infecção é o solo contaminado pelo Bacilo de Koch. A toxina produzida pelo bacilo ataca o sistema nervoso central. 

III. A Difteria é uma doença infecciosa aguda transmissível que acomete, inicialmente, as amígdalas, a faringe, a laringe 
e o nariz, e o seu agente etiológico é o Bacilo Corynebacterium diphetheriae.  . 

 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
 
A) I, II e III. B) apenas I e II. C) apenas I e III. D) apenas II e III. E) Apenas III. 
 
22. Ao realizar a técnica de curativo, o Técnico de Enfermagem deve 
 
A) realizar limpeza com água oxigenada, para eliminar os microorganismos da flora residentes no leito da ferida. 
B) realizar a troca de curativos infectados a cada dois dias, pois o manuseio da ferida proporciona risco de infecção cruzada. 
C) ao realizar o curativo, utilizar luvas de procedimento, pois a técnica é limpa. 
D) realizar, preferencialmente, curativos úmidos, para facilitar a regeneração dos fibroblastos. 
E) não valorizar o estado geral do paciente, uma vez que não há influência do estado geral no processo cicatricial. 
 
23. O Técnico de Enfermagem, para realizar a coleta de urina para urocultura, deve 
 
A) realizar higiene íntima no paciente, após coletar o 1º jato de urina. 
B) colocar a urina em um frasco limpo e seco. 
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C) encaminhar ao laboratório a amostra de urina em um frasco seco e limpo após 12 horas da coleta. 
D) realizar higiene íntima e, preferencialmente, na primeira urina da manhã, coletar o jato médio em recipiente estéril. 
E) coletar o jato intermediário e não realizar a higiene íntima. 
 
24. Ao instalar um cateter nasal, para oxigenoterapia, o Técnico de Enfermagem deve 
 
A) realizar a medição da ponta do nariz ao lóbulo da orelha e deste, ao apêndice xifóide. 
B) solicitar que o paciente respire pela boca. 
C) instalar o cateter tipo óculos com O2 úmido. 
D) manter o paciente sentado. 
E) manter um respirador próximo. 
 
25. A Crioterapia é a aplicação de frio ao corpo, resultando numa retirada do calor corporal e, por meio disso, 

diminuindo a temperatura tecidual. Quando a aplicação demora mais que o tempo necessário, quais complicações o 
paciente pode apresentar? 
 

A) Equimose e calor. 
B) Prurido e hipersensibildade.  D) Hematoma e edema. 
C) Eritema, dor e Necrose.  E) Hiperpirexia e taquicardia. 
 
26. Sobre os processos de esterilização, leia as sentenças abaixo. 
  

I. Observar prazo de validade do processo de esterilização, integridade do invólucro, acondicionar os materiais 
protegidos da poeira e da umidade são condições necessárias para a manutenção da esterilização de materiais. 

II. Presença de matéria orgânica (gordura, sangue e outras secreções) protege os microorganismos 
contaminantes do contato indispensável com o agente esterilizante, portanto é indispensável a limpeza prévia 
dos materiais a serem esterilizados. 

III. A esterilização através do calor seco é vantajosa em relação ao calor úmido, pois se utiliza de baixas 
temperaturas; o tempo de esterilização é menor, existindo a possibilidade de abertura da estufa durante o 
processo. 

 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
 
A) I, II e III. B) apenas I e III. C) apenas II e III. D) apenas I e II. E) apenas II. 
 
27. Para se prevenir Infecção Hospitalar, é necessário que se reconheça a classificação das cirurgias pelo potencial de 

contaminação. Em relação a essa classificação, o Técnico de Enfermagem reconhece como cirurgias contaminadas 
 
A) Histerectomias abdominais. 
B) Feridas traumáticas limpas.  D) Prostatectomia. 
C) Cirurgias cardíacas.  E) Cirurgia do reto e do ânus com pus. 
 
28. A vacinação é a melhor forma de prevenir várias doenças da infância. O Técnico de Enfermagem deve associar o 

tipo de vacina à patologia que confere imunidade. Associe a segunda coluna de acordo com a primeira. 
 

1. Tríplice Viral (   )  Caxumba 
2. BCG (   )  Coqueluche 
3. DPT (   )  Difteria 
 (   )  Tuberculose 
 (   )  Sarampo 

 
Assinale a alternativa que apresenta a associação correta. 
 
A) 3, 2, 1, 2, 1. B) 1, 3, 3, 2, 1. C) 1, 1, 3, 2, 3. D) 1, 3, 2, 1, 2. E) 2, 1, 2, 1, 3. 
 
29. Como um dos sinais característicos de desidratação aguda do lactente, o Técnico de Enfermagem identifica no 

paciente 
 
A) hemodiluição. 
B) depressão das fontanelas.    D) hipertensão arterial. 
C) edema palpebral.  E) icterícia. 
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30. Um dos cuidados realizados pelo Técnico de Enfermagem ao recém-nascido é proteger os olhos do bebê para evitar 

lesão de retina durante a(s) 
 
A) quimioterapia. B) ventilação assistida. C) vacinas especiais. D) nebulização. E) fototerapia. 
 
31. Em relação ao exame do “teste do pezinho”, leia as sentenças abaixo. 
 

I. Tem como objetivo pesquisar doenças metabólicas e/ou genéticas infecciosas. 
II. Deve ser coletado, após 72 horas de vida, quando o bebê já tem mamado bem. 
III. É obrigatório por Lei e, através dele, são pesquisadas as doenças: fenilcetonúria, hipotiroidismo congênito, 

fibrose cística, galactosemia, toxoplasmose. 
 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
 
A) apenas I e II. B) apenas II e III. C) I, II e III.  D) apenas I. E) apenas II. 
 
32. A saída da placenta pelo canal de parto, após o nascimento, é chamado de 
 
A) dequitação.  
B) descolamento de placenta.  D) expulsão do tampão mucoso. 
C) ruptura uterina.  E) involução uterina. 
 
33. Havendo a paciente M.D.V informado que sua gravidez teve início em 03/07/2006, tem-se como data provável do 

parto 
 
A) 02/02/2007. B) 10/03/2007. C) 10/04/2007. D) 15/05/2007. E) 15/03/2007. 
 
34. O paciente traumatizado é considerado potencialmente grave, por isso é prioridade fazer o atendimento inicial. Em 

relação a este atendimento, leia as sentenças abaixo. 
 

I. A triagem é baseada na necessidade de restabelecimento dos Sinais Vitais e nas condições do hospital que irá 
proceder tal tratamento. A primeira triagem ocorre no local do acidente. 

II. A fase do planejamento é de maior importância para o sucesso do atendimento e deve existir antes mesmo que 
o acidente aconteça. 

III. Ocorre quando se identificam lesões que comprometam a vida do paciente e, concomitantemente, deve-se 
estabelecer condutas, para estabilizar SSVV e tratar alterações. 

 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
 
A) I, II e III. B) apenas I e II. C) apenas I e III. D) apenas II e III. E) apenas III. 
 
35. Um paciente apresenta um sangramento gástrico importante de grande volume e precisa de intervenções de 

enfermagem imediatas. O enfermeiro orienta o Técnico de Enfermagem a 
 
A) realizar lavagem gástrica, manter a sonda nasogástrica conectada a um coletor aberto e monitorar os Sinais Vitais. 
B) deixar a sonda nasogástrica fechada após a lavagem gástrica. 
C) alimentar o paciente 1 hora após a lavagem gástrica com dieta por sonda. 
D) administrar medicação por via oral e realizar balanço hídrico. 
E) realizar lavagem gástrica com 5000ml de soro, após conectar o soro a um coletor fechado. 
 
36. Um paciente em Insuficiência Respiratória Aguda apresenta uma Parada Cárdio-Pulmonar (PCR). De acordo com 

o ABCD da Ressuscitação Cardiopulmonar, qual a primeira ação a ser feita com esse paciente? 
 
A) Monitorar pressão arterial e pulso. 
B) Manter via aérea permeável.  D) Restaurar os batimentos cardíacos. 
C) Fornecer ventilação artificial.  E) Promover a circulação artificial. 
 
37. A Lei 8.080 /90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, define como princípios do Sistema Único de 
Saúde (SUS): 

 
A) universalidade, eqüidade, integralidade. 
B) universalidade, participação popular e autonomia.  D) centralização, universalidade e integralidade. 
C) integralidade, participação popular e autonomia.  E) hierarquização, centralização e integralidade. 
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38. Ainda em relação às disposições da Lei n° 8.080/90, leia as sentenças abaixo. 
 

I. São objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS): prestar assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas. 

II. Devem ser desenvolvidas atividades voltadas à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores 
submetidos aos riscos e agravos, advindos das condições de trabalho. 

III. O Sistema Único de Saúde não se responsabiliza pela vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e  
assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 

 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 

 
A) I, II e III.  B) apenas I e II. C) apenas II e III. D) apenas III. E) apenas II. 
 
39. Sobre a Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, leia as sentenças abaixo. 
 

I. A Política Nacional do Idoso tem por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para 
promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.  

II. A Política Nacional do Idoso não responsabiliza o cidadão que discrimina o idoso em qualquer situação bem 
como não se responsabiliza pela viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do 
idoso, que proporcionem sua integração às demais gerações. 

III. A Política Nacional do Idoso prioriza o atendimento através de suas próprias famílias, em detrimento do 
atendimento asilar, à exceção dos idosos que não possuam condições que garantam sua própria sobrevivência.  

 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 

 
A) I, II e III. B) I e II apenas. C) II e III apenas. D) II apenas. E) I e III apenas. 
 
40. Na Política Nacional do Idoso, de acordo com a Lei nº 8.842/94, art. 2º , considera-se idoso, para os efeitos desta Lei, 

o indivíduo maior de 
 
A) 55 anos de idade. 
B) 65 anos de idade.  D) 60 anos de idade. 
C) 70 anos de idade.  E) 75 anos de idade. 
 

  


