
PROVAS QUESTÕES TURNO
LÍNGUA PORTUGUESA 1 a 10

26/01/2020

(DOMINGO)

das 8h10min às 12h10min

MATEMÁTICA 11 a 15

CONHECIMENTOS GERAIS 16 a 20

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 21 a 25

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 26 a 40

1. Neste caderno, constam quarenta questões, assim distribuídas: dez questões de Língua Portuguesa, cinco ques-
tões de Matemática e cinco questões de Conhecimentos Gerais, cinco de Noçõe de Informática e quinze questões 
específicas Técnico em Enfermagem. 

2. Caso este caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal de sala que o substitua. 

3. Não é permitido uso de livros, dicionários, apontamentos, apostilas, réguas, calculadoras ou qualquer outro material. 

4. Durante as provas, você não deve se levantar sem permissão, nem se comunicar com outros candidatos. 

5. A duração das provas é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do cartão de respostas 
oficial. 

6. Você receberá um cartão de respostas: um cartão de respostas oficial. 
• CARTÃO DE RESPOSTAS OFICIAL: de preenchimento obrigatório, é o documento que será utilizado para a 

correção das provas objetivas. NÃO AMASSE NEM RASURE O CARTÃO. Preencha-o com caneta esferográfica 
de tinta azul.

7. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas instruções e no cartão de respostas poderá 
implicar anulação de suas provas. 

8. Ao terminar as provas, no mínimo (noventa minutos), chame o fiscal de sala e lhe entregue as provas objetivas e o 
cartão de respostas oficial.

9. Todas as normas do edital que regem esse processo seletivo devem ser cumpridas rigorosamente.

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Nome do candidato Nº da identidade

Número da sala

Assinatura

2020
PREFEITURAS:

JAÚ DO TOCANTINS, SÃO SALVADOR DO TOCANTINS E PALMEIROPÓLIS

I CONCURSO PÚBLICO UNIFICADO



Leia os textos a seguir, para responder às questões 1 e 2.

TEXTO 1:  DUAS LUAS
Existem duas luas.

Uma no céu, outra, na poça aqui em frente à minha casa.

Esta, eu quase peguei, mas a marota conseguiu escapar. Se escondeu na mata. Ainda vi o clarão de seus cabelos entre a galharia, 
tudo iluminado. 

A lua da poça, assim, perto de mim, é ninfa noturna, encantada, que brinca, menina, de esconde-esconde comigo. E, criança des-
cuidada, na fuga desabalada, não repara e deixa um rastro que é o luar.

CASAS, Cecília. Pequenas crônicas de Itamambuca: Quiuí! Quiuí!

São Paulo: Ave- Maria, 2002. p.47

TEXTO 2: ISMÁLIA
Quando Ismália enlouqueceu, 

Pôs-se na torre a sonhar 
Viu uma lua no céu, 
Viu outra lua no mar.

 
No sonho em que se perdeu, 

Banhou-se toda em luar 
Queria subir ao céu, 

Queria descer ao mar
 

E, no desvario seu, 
Na torre pôs-se a cantar 

Estava perto do céu, 
Estava longe do mar

 
E como um anjo pendeu 

As asas para voar 
Queria a lua do céu, 
Queria a lua do mar

 
As asas que Deus lhe deu 

Ruflaram de par em par 
Sua alma subiu ao céu, 

Seu corpo desceu ao mar

GUIMARAENS, Alphonsus de. Ismália. In: PINTO, José Nêumanne (Seleção). Os cem melhores poetas brasileiros do século. São Paulo, SP: 
Geração Editorial, 2001. p. 26-27.

1 - Analisando os dois textos, pode-se afirmar que:

I - No texto 1, a autora faz uma recriação quase poética da visão do reflexo da lua.

II - Em Ismália, o real e o imaginário estão em constante disputa e nessa peleja, a vida saiu vencedora.

III - O texto II apresenta um conflito entre a alma e a vida terrena.

IV - No texto I, o fragmento “A lua da poça, assim, perto de mim, é ninfa noturna”, representa uma metáfora.

Pela leitura e análise das afirmações anteriores, conclui-se que:

A) Apenas I, III e IV estão corretas. C) Apenas II e IV estão corretas. E) I, II, III e IV estão corretas.
B) Apenas II e III estão corretas. D) Apenas I e IV estão corretas.

2 - Marque a assertiva que apresente a figura de linguagem “COMPARAÇÃO”.

A) “sua alma subiu ao céu” D) “Viu uma lua no céu”
B) “como um anjo pendeu” E) “na torre pôs-se a cantar”
C) “banhou-se toda em luar”

LÍNGUA PORTUGUESA



Leia e analise a tira a seguir, de Dik Browne:

HAGAR
Disponível em: http://www.leffa.pro.br/tela4/Textos/Textos/Anais/ECLAE_II/ensino%20de%20lingua%20materna/direit1.jpg. Acesso em 15 de 

setembro de 2019.

Leia as assertivas abaixo.

I - Essa tira é composta por duas orações.

II - Na oração “o mundo é quadrado” o sujeito apresenta um único núcleo.

III - No primeiro quadrinho, o verbo tenho refere-se à primeira pessoa do singular.

IV - No terceiro quadrinho há um sujeito oculto.

3 - Das afirmativas anteriores, estão corretas:

A) Apenas II e IV. C) Apenas II e III. E) Apenas I, II e III.
B) Apenas I e II. D) Apenas III e IV.

Leia a tira Recruta Zero, de Freg e Mort Walker, para responder as questões 4, 5 e 6.

4 - Assinale a alternativa que apresenta o principal motivo que levou o personagem a não tomar a medicação.

A) Efeitos colaterais como dor e falta de ar. D) Perda de argumentos com sua esposa.
B) Perda de um dos cinco sentidos. E) Ele não estava doente.
C) Efeitos colaterais como tonteiras e náuseas.

5 - Assinale a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

As palavras perda e falta são, de acordo com a classe gramatical, denominadas ________. Nesse caso, precisam de um termo 
para integrar seu sentido. O termo que numa oração completa o sentido de um nome, por meio de uma preposição denomina-se 
____________________.

A) advérbios, objeto indireto. D) adjetivos, adjunto adnominal.
B) verbos, complemento verbal. E) substantivos, complemento nominal.
C) substantivos, complemento verbal.

6 - Os efeitos colaterais deste remédio, presente no primeiro quadrinho, exerce a função sintática de:

A) sujeito simples D) objeto direto
B) sujeito composto E) objeto direto preposicionado
C) objeto indireto



Leia este microconto do autor Dalton Trevisan.

O varredor
Entra ano

sai ano

e eu?

varrendo sempre

as mesmas folhas secas

das mesmas velhas árvores

nesta mesma cidade fantasma!

TREVISAN, Dalton. Desgracida. 
Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 11.

Acerca do microconto lido, pode–se afirmar:

I - A sensação de rotina é sugerida pelo termo mesma(s) que 
se repete no texto.

II - Na primeira ocorrência, o termo mesmas refere-se a var-
rendo.

III - Na segunda ocorrência, o termo mesmas se relaciona a 
árvores.

IV - Em todas as três ocorrências, o termo mesma(s) se clas-
sifica sintaticamente como adjunto adnominal.

7 - Pela leitura e análise das afirmações acima, conclui-se que:

A) Apenas I, III e IV estão corretas. 

B) Apenas I e IV estão corretas 

C) Apenas II e III estão corretas.

D) Apenas II, III e IV estão corretas. 

E) I, II, III e IV estão corretas.

Leia o excerto da reportagem da Revista Galileu, para responder 
às questões 8, 9 e 10.

Guardiões do (seu) futuro: quem são os jovens ativistas do 
clima

A sueca Greta Thunberg é a inspiração para uma nova geração 
de líderes que esperam nos salvar diante da emergência climáti-
ca, como o cacique Mapu Huni Kuin, de 30 anos.

No dia 20 de agosto de 2018, a sueca  Greta Thunberg, então 
com 15 anos, cabulou aula. Faltou à escola por um ato de rebel-
dia, sim, mas definitivamente não era um protesto sem causa: 
ela passou aquele dia sentada em frente ao parlamento sueco, 
só ela e seu cartaz com os dizeres “greve de escola pelo clima”.

Daqui a algumas décadas, seu protesto solitário e silencioso 
contra a ineficiência dos governantes em resolver a crise climá-
tica pode muito bem ser encarado como um momento histórico. 
A mensagem de Greta é simples, mas arrebatadora em sua for-
ça e autenticidade. A garota carrega na simplicidade de seus 

questionamentos profundas implicações lógicas e filosóficas: 
para que ir à escola se não terei futuro? Por que se preocupar 
em aprender qualquer coisa se os políticos escolhem ignorar os 
fatos científicos?

Greta ficou em frente ao parlamento sueco por três semanas, 
postando tudo nas redes sociais. Sua resistência pacífica teve 
enorme repercussão e centenas de jovens foram se juntando 
a ela. Seu modo de protestar viralizou na internet e as greves 
se espalharam mundo afora. O magnetismo da causa de Greta, 
hoje favorita ao Nobel da Paz por seu ativismo climático, deu 
origem ao movimento Fridays for Future (FFF), ou Sextas pelo 
Futuro, em que estudantes faltam às aulas às sextas-feiras para 
participar de manifestações.

Em um ano de existência, o movimento criado por Greta 
Thunberg já está em mais de cem nações, inclusive no Brasil.

Disponível em https://revistagalileu.globo.com/galileu-e-o-clima/noti-
cia/2019/09/guardioes-do-seu-futuro-quem-sao-os-jovens-ativistas-do-

-clima.html. Acesso em 28 de setembro de 2019.

8 - A reportagem acima cita o movimento Fridays for Futu-
re (FFF), em que os jovens se manifestam, principalmente, em 
defesa de

A) não terem aulas às sextas-feiras e divulgar seu cotidia-
no nas redes sociais;

B) se revoltar com os adultos por não fazerem o bastante 
para proteger o meio ambiente;

C) medidas concretas para frear as emissões de gases 
causadores do efeito estufa e o combate ao aquecimento 
global;

D) impedir mudanças nas políticas públicas para evitar o 
aumento do nível dos oceanos;

E) influenciar as pessoas a apoiarem o nome de Greta 
Thunberg para o Prêmio Nobel da Paz.

9 - Releia o título da matéria: Guardiões do (seu) futuro: quem 
são os jovens ativistas do clima. Assinale a alternativa que 
apresenta a justificativa da utilização do sinal de dois pontos. 

A) Na invocação de uma correspondência.

B) Antes de um esclarecimento ou explicação.

C) Antes de uma enumeração.

D) Antes do discurso direto.

E) Para enunciar uma oração apositiva.

10 - No trecho “A mensagem de Greta é simples, mas arrebata-
dora em sua força e autenticidade”, os termos destacados pos-
suem, respectivamente, o sentido de:

A) adversidade, conclusão.

B) conclusão, explicação.

C) adversidade, adição.

D) adição, alternância.

E) explicação, conclusão.



11 - Foi realizada uma pesquisa com n pessoas a respeito da 
prática do jogo de xadrez e de damas. Das pessoas entrevista-
das, 100 pessoas praticam damas, 90 pessoas praticam só um 
dos dois jogos, 120 pessoas não praticam damas, e 110 pessoas 
praticam xadrez ou damas. Com base nisso, o valor de n é

A) 420 D) 230
B) 220 E) 240
C) 110

12 - João Miguel é vendedor de carros e trabalha numa con-
cessionária. Lá ele recebe um salário mensal y proveniente de 
uma parte fixa somada com uma parte variável proveniente das 
comissões das x vendas mensais. O quadro a seguir representa 
o salário mensal y em função das x vendas mensais.

x y
R$100.000,00 R$3.600,00
R$300.000,00 R$7.600,00

Se a taxa de comissões das vendas mensais fosse de 3%, então 
o aumento no salário mensal y em relação as vendas mensais x 
de R$ 200.000,00 será

A) R$ 3000,00 D) R$ 7600,00
B) R$ 5600,00 E) R$ 2000,00
C) R$ 9600,00

13 - Um artesão consegue fabricar x peças de um certo produto 
durante um mês, de modo que o custo total é dado por C(x) = 3x2 
- 60x + 2000 em reais. Para o custo ser mínimo o artesão deve 
produzir quantas peças?

A) 20 D) 60
B) 30 E) 40
C) 1700

14 - Um tanque no formato de um cilindro reto com 2 m de raio e 
3 m de altura foi construido. Há somente uma torneira disponível 
para enchê-lo, cuja vazão máxima é 2π litros/minutos. Consi-
derando a vazão máxima da torneira, o tempo necessário para 
encher o tanque é

A) 600 minutos D) 6 minutos
B) 60 minutos E) 1 hora
C) 10 horas

15 -  Numa progressão geométrica infinita o primeiro termo é 10, 
e a razão é ½. A soma de todos os seus termos é igual a

A) 10 D) 20
B) 40 E) 25
C) +∞

MATEMÁTICA

CONHECIMENTOS GERAIS

16 - A Ilha do Bananal é formada pelos municípios Formoso 
do Araguaia, Lagoa da Confusão e Peixe. É reconhecida pela 
UNESCO desde 1991 como “reserva da biosfera” e desde 2007 
está sob a administração do Instituto Chico Mendes. Escreva (V) 
para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas, com relação 
à Ilha do Bananal.

(  ) É considerada a maior ilha fluvial do mundo.

(  ) Está localizada no norte  do estado do Tocantins, na re-
gião do Bico do Papagaio.

(  ) É contornada pelos rios Araguaia e Javaés.

(  ) Ao norte da ilha está o Parque Nacional do Araguaia.

(  ) É  região de Cerrado, Pantanal e Caatinga.  

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta marca-
da anteriormente.

A) V, F, V, V e F. D) V, V, F, V e F.
B) F, V, V, V e F. E) F, V, F, V e V.
C) V, F, V, F e V.

17 - No que diz respeito à atividade de turismo na economia 
tocantinense é correto afirmar que: 

I - Nas cidades de Jaú e Paranã existe ocorrência de águas 
termais.

II - Pium, Lagoa da Confusão e Formoso do Araguaia são 
cidades às margens do rio Tocantins, com opções de pesca 
esportiva.

III - Tocantinópolis, Palmas, Peixes e Filadélfia são municí-

pios que se destacam por ter praias ao longo do curso do rio 
Tocantins.

IV - Mateiros, Ponte Alta do Tocantins, Novo Acordo e São 
Félix possuem atrativos naturais do Jalapão.

V - Bico do Papagaio, região formada por vários municípios 
situados no extremo norte do Tocantins, área de transição 
entre o Cerrado e a Floresta Amazônica, tem como destaque 
o local de encontro dos rios Araguaia e Tocantins, na cidade 
de Esperantina.

Assinale a alternativa que apresenta informações corretas.

A) Apenas I, II, III e V.

B) Apenas III e IV. 

C) Apenas II e III.

D) Apenas I e II.

E) Apenas I, III, IV e V.

18 - Sobre os aspectos históricos e culturais do estado do Tocan-
tins, é correto afirmar que:

I - Criado pela Assembleia Nacional Constituinte em 1988, o 
estado do Tocantins é o mais novo da federação, localizado 
na região Centro Oeste, limitando-se com os estados do Nor-
te e Nordeste do Brasil.

II - O Parque Estadual do Cantão, localizado no oeste do 
Tocantins, nos municípios de Caseara, Araguacema e Pium, 
conta com a presença de três biomas: Floresta Amazônica, 
Pantanal e Cerrado.



21 - São considerados periféricos de saída e entrada, respecti-
vamente, de um computador:

A) monitor e impressora. D) impressora e mouse.
B) mouse e teclado. E) mouse e monitor.
C) impressora e monitor.

 

22 - Analise as assertivas a seguir a respeito das memórias que 
podemos ter em nossos computadores.

I - A memória principal do computador é também conhecida 
como memória RAM.

II - A memória secundária de um computador, guarda as in-
formações, mesmo quando o computador está desligado.

III - A memória cache é mais rápida do que a memória princi-
pal e do que a memória secundária.

IV - A memória virtual acontece quando uma parte da memó-
ria secundária se transforma em primária.

A respeito das assertivas, as corretas são:

A) Apenas II, III e IV. D) Apenas I, III e IV.
B) Apenas I e II. E) I, II, III e IV.
C) Apenas I, II e III.

23 - A respeito do e-mail, o(s) campo(s) obrigatório(s) para enviar 
uma correspondência a um determinado destinatário é (são):

A) Para D) Para e Conteúdo
B) Assunto E) Assunto e Anexo
C) Para e Assunto

24 - Sobre o Microsoft Word, para desenvolvermos um sumário 
de maneira automática é aconselhável definir os seguintes parâ-
metros em um documento:

A) Capa do Trabalho e Sessões.

B) Marcadores e Números de Páginas.

C) Número de páginas e Títulos/Subtítulos.

D) Sessões e Número de páginas.

E) Sessões e Marcadores.

25 - A respeito de segurança na internet, analise as seguintes 
assertivas.

I - Criptografia é a ciência e arte de escrever mensagens em 
forma cifrada ou em código. 

II - Backdoor é um método oculto para burlar uma autentica-
ção e que permite o retorno de um invasor a um computador 
comprometido, por meio da inclusão de serviços criados ou 
modificados para este fim.

III - Spam é o termo usado para se referir aos e-mails solicita-
dos que, geralmente, são enviados para uma única pessoa. 

IV - Log é o registro de atividade gerado por programas e 
serviços de um computador. Ele pode ficar armazenado em 
arquivos, na memória do computador ou em bases de dados.

Considerando as afirmações anteriores, são verdadeiras:

A) Apenas I, III e IV. D) Apenas II, III e IV.
B) Apenas I, II e III. E) I, II, III e IV.
C) Apenas I, II e IV.

III - No Parque Indígena do Araguaia, na Ilha do Bananal, 
vivem os índios Karajás às margens do rio Araguaia, e os 
Javaés às margens do rio Javaés.

IV - As Cavalhadas, a Romaria do Bonfim, a festa do Divi-
no Espírito Santo e a Festa das Almas Santas Benditas são 
algumas das manifestações culturais que se destacam no 
estado do Tocantins.  

Assinale a alternativa que apresenta informações corretas.

A) Apenas I, II e III. D) I, II, III e IV.
B) Apenas II, III e IV. E) Apenas III e IV.
C) Apenas II e IV.

19 - Tem aproximadamente 2.400 km, com cheias que se esten-
dem de outubro a abril com pico em fevereiro, corta os estados 

do Tocantins e Maranhão, até sua foz no Pará. É considerado 
um rio de planalto, com grande potencial hidrelétrico. É correto 
afirmar que a descrição acima corresponde ao: 

A) Rio Tocantins D) Rio Amazonas
B) Rio Araguaia E) Rio Paranã
C) Rio Palma 

20 - Considerado o menor rio do mundo, o rio Azuis é uma im-
portante atração turística do estado do Tocantins, localizada no 
município de: 

A) Paraiso D) Rio do Sono
B) Arraias E) Dianópolis
C) Aurora do Tocantins 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
26 - Um senhor D.P.S, 50 anos, deu entrada em uma unidade de 
pronto atendimento com quadro sugestivo de tromboembolia.  O 
médico prescreveu 1.500 UI de heparina SC. Temos frasco am-
pola 5.000 UI/ml. Quantos ml de heparina devemos administrar 
ao paciente.

A) 1,2 ml D) 0,3 ml
B) 0,4 ml E) 0,5 ml
C) 0,6 ml

27 - Em relação aos antissépticos e a sua indicação, referidos 

no Manual de Biossegurança (Brasilia - DF, 2018), enumere a 
coluna 2 de acordo com a coluna 1.

QUANDRO 1

1 -  Álcool etílico a 70% 

2 – PVPI Degermante 

3 – Clorexidina 

4 - PVPI Tópico 

5 -  PVPI Tintura



 QUADRO 2 – Indicação

(    ) antisséptico indicado para a limpeza de ferimentos e 
realização de curativos, pois tem um potente efeito contra 
bactérias, fungos e vírus.

(     ) indicado para antissepsia da pele e mucosas, na aplica-
ção em feridas, queimaduras e infecções.

(   ) possui concentração ótima para atividade bactericida, 
pois há desnaturação das proteínas do microrganismo.

(   ) é aplicado na pele do paciente e nas mãos e braços da 
equipe cirúrgica, momentos antes da cirurgia, para elimina-
ção de bactérias, vírus e fungos.

(   ) é um antisséptico químico, antifúngico e um bacterici-
da capaz de eliminar tanto bactérias gram-positivas, quanto 
bactérias gram-negativas.

Após relacionar os quadros, marque a sequência que correspon-
de à resposta correta:

A) 4, 5, 1, 2 e 3. D) 5, 4, 3, 2 e 1.
B) 2, 1, 3, 4 e 5. E) 5, 4, 1, 3 e 2.
C) 2, 1, 4, 5 e 3.

28 - Foram prescritos 120 mg de Targocid uma vez ao dia EV. 
Temos no posto de enfermagem frascos de 200 mg. Diluir em 5 
ml de AD. Quantos ml devemos administrar.

A) 5 ml D) 2 ml
B) 3 ml E) 1,5 ml
C) 2,5 ml

29 - O Vocabulário técnico é essencial no dia a dia da enferma-
gem. Em relação aos termos técnicos abaixo mencionados, qual 
deles se refere ao termo correto?

A) Caquexia: estado mórbido caracterizado por magre-
za extrema, aumento de peso, sintomas de debilidade e 
fraqueza.

B) Anúria: presença de sangue na urina.

C) Anasarca: edema generalizado.

D) Paresia: aumento de contração muscular nas extre-
midades. 

E) Sialorréia: fluxo normal da saliva.

30 - Paciente está internado com hipótese diagnóstica de he-
morragia e apresenta sinais e sintomas de bradipnéia. Isso sig-
nifica que ele está com:

A) Dificuldade para respirar

B) Parada temporária da respiração

C) Ausência de respiração

D) Respiração Lenta

E) Respiração acelerada

31 - Quando há o aumento dos batimentos cardíacos, verifica-
dos na  artéria  radial de um adulto, cujo valor se encontra acima  
de 100bpm, dizemos que o paciente se encontra:

A) Pulso fino e bradicárdico

B) Dispneico

C) Normocárdico

D) Taquicárdico

E) Pulso fino e taquicárdico

32- O técnico em enfermagem resolveu antecipar os horários 
dos medicamentos dos pacientes internados na ortopedia, re-
latando está muito sobrecarregado. Nesse caso, o profissional 
estará cometendo qual das infrações abaixo?

A) Imprudência D) Insegurança
B) Negligência E) Imperícia
C) Descuido

33- A tarefa de colocar na mesa de operações o paciente que vai 
ser submetido a cirurgia é uma atividade que requer a participa-
ção da equipe de enfermagem, sendo necessário que conheça 
princípios de anatomia e fisiologia, saiba aplicá-los e tenha habi-
lidade no manejo da mesa cirúrgica e de seus acessórios. Numa 
cirurgia de colpoperíneoplastia, a paciente deve permanecer na 
mesa cirúrgica sob a posição:

A) Litotômica.

B) Supina.

C) Lateral ou sims. 

D) Fowler ou Decúbito ventral.

E) Trendelenburg.

34- Conforme as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, devemos 
ter alguns cuidados de enfermagem para aferir a pressão arterial 
dos indivíduos. Analise as assertivas e identifique com (V) as 
verdadeiras e com (F) as falsas.

(   ) O esfigmomanômetro deve ser periodicamente testado e 
devidamente calibrado a cada 6 meses ou sempre que apre-
sentar sinais de descalibração. 

(   ) Orientar para que o paciente descanse por 5 a 10 mi-
nutos em ambiente calmo antes da aferição e que não fale 
durante a execução do procedimento;

(  ) Na 1ª avaliação fazer a medida da PA com o paciente sen-
tado e em pé, especialmente em idosos, diabéticos, etilistas, 
em uso de medicação anti-hipertensiva;

(  ) Certificar-se de que o paciente não esteja com a bexiga 
cheia, não praticou exercícios físicos, não ingeriu bebidas al-
coólicas, café, alimentos, ou fumou até 30 minutos antes da 
aferição;

(  ) Aferir em membros com trombose venosa profunda, aces-
sos venosos, lesões ou do lado em que foi realizada mas-
tectomia.

Assinale a alternativa que tem sequência correta.

A) V, V, F, F e F. D) V, V, V, V e V.
B) F, V, F, V e V. E) V, V, V, V e F.
C) F, V, V, F e V. 

35 - Com base nas pesquisas moleculares sobre o genoma e 
proteínas, novas vacinas virais deverão ser utilizadas de forma 
rotineira nas próximas décadas. Os objetivos principais das imu-
nizações são prevenir o desenvolvimento do quadro clínico no 
indivíduo e alcançar um nível de imunidade elevado em grandes 
segmentos da população. O Ministério da Saúde recomenda um 
esquema básico de imunização.  Assinale a alternativa que apre-
senta apenas vacinas virais:



 A) BCG, Penta, dT, Hepatite A, tríplice viral, Hepatite B.

B) Febre amarela, varicela, influenza, Hepatite A, tríplice 
viral, Hepatite B.

C) Pneumo 10, Pneumo 23, DTP, Febre amarela, varice-
la, influenza.

D) Penta, dT, Hepatite A, tríplice viral, varicela, influenza.

E) Febre amarela, varicela, influenza, Hepatite A, BCG, 
Penta.

36- Calcule o número de gotas por minuto da seguinte prescri-
ção médica: Soro glicosado 5% 1.000 ml EV, infundir em 24 ho-
ras. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de gotas 
que deverá correr (por minuto).

A) 18 gotas por minuto

B) 28 gotas por minuto

C) 14 gotas por minuto

D) 20 gotas por minuto

E) 12 gotas por minuto

37- Biossegurança trata-se do conjunto de medidas voltadas 
para a prevenção, controle, minimização ou eliminação dos ris-
cos presentes nas atividades de pesquisa, produção, ensino, de-
senvolvimento tecnológico e prestação de serviços que podem 
comprometer a saúde do homem, dos animais, a preservação 
do meio ambiente e/ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. 
Em relação à Biossegurança em unidades de saúde, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.

(  ) É recomendado que todos os setores clínicos sejam sepa-
rados e que o controle de resíduo de descarte seja rigoroso.

(  )  A proibição do uso de adornos deve ser observada para 
todo trabalhador do serviço de saúde e as unhas devem es-
tar limpas e curtas, não ultrapassando a ponta dos dedos.

(  ) A utilização de equipamento de proteção individual deve 
ser recomendada para cada caso individualmente, sendo fa-
cultativa no caso de profissionais experientes.

(  ) Ao contrário do que ocorre com as instalações gerais 
abertas ao público, a assepsia das áreas restritas deve ser 
rigorosa, segundo determinação da Vigilância Sanitária.

(  ) Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, descar-
táveis ou não, deverão estar à disposição, em número sufi-
ciente, nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o 

imediato fornecimento ou reposição.

Assinale a alternativa que tem a sequência correta:

A) V, F, F, V e V. D) V, V, F, F e V.
B) F, V, F, V e V. E) V, F ,V, F e F.
C) F, V, V, F e V.

38 - No manuseio de agulhas e de outros materiais perfuro cor-
tantes, são essenciais os seguintes cuidados. Qual o procedi-
mento correto na biossegurança no momento do descarte de 
uma agulha após sua utilização? Marque Alternativa correta: 

A) Nunca recapear agulhas antes de descartá-las.

B) O recapeamento deve ser com muito cuidado e des-
prezar imediatamente.

C) Remover as agulhas e seringas antes de descartá-las.

D) Sempre recapear as agulhas, antes de descartá-las.

E) Deve-se entortar as agulhas e descartá-las em lugar 
seguro.

39 - Sou técnica em enfermagem e trabalho no pronto socorro, 
ao realizar um acesso venoso periférico tive uma exposição per-
cutânea com material biológico e agora como devo proceder: 

A) Mucosa - lavagem com SF 0,9% morno e água corren-
te em abundância e não há necessidade de identificar o 
paciente fonte.

B) Percutânea ou cutânea – lavagem do local com água, 
sabão e solução antisséptica (PVPI, Clorexidine) .

C) Drenar a área exposta com injeções locais, pequenos 
cortes e espremer o local de leve para não inflamar.

D) Lavar o local exposto com glutaraldeído ou hipoclorito.

E) Profilaxia imediata para HIV e Hepatite B.

40-  A terapia nutricional é um conjunto de procedimentos tera-
pêuticos para manutenção ou recuperação do estado nutricional 
do paciente e ela pode ser dividida em:

A) oral, jejunal e gastrostomia.

B) oligomérica, enteral e parenteral.

C) dieta normal, sondas, gastostomia e jejunostomia.

D) oral, gastrostomia e parenteral.

E) oral, enteral e parenteral.


