CARGO:TECNICO EM ENFERMAGEM
Português
Leia atentamente o poema Canção de
Cecília Meireles, escritora brasileira,
para responder às questões de 1 a 5.
Canção
Pus o meu sonho num navio e o
navio em cima do mar; - depois,
abri o mar com as mãos,
para o meu sonho naufragar
Minhas mãos ainda estão
molhadas do azul das ondas
entreabertas, e a cor que escorre
de meus dedos colore as areias
desertas.
O vento vem vindo de longe, a
noite se curva de frio; debaixo
da água vai morrendo meu
sonho, dentro de um navio...
Chorarei quanto for preciso,
para fazer com que o mar
cresça, e o meu navio chegue
ao fundo e o meu sonho
desapareça.
Depois, tudo estará perfeito; praia
lisa, águas ordenadas, meus olhos
secos como pedras e as minhas
duas mãos quebradas.
01. A temática principal do texto é:
a)
A revolta de uma pessoa que
passou a vida fazendo planos e vê seus
sonhos naufragarem sozinhos.
b)
A tristeza e desilusão de um
indivíduo que abre mão dos seus
sonhos.
c)
A alegria de quem vê seus
sonhos serem abraçados por muitas
outras pessoas, fazendo alusão a um
“mar de gente”.

d). A incerteza diante do futuro. O eu
lírico não sabe o que fazer com seus
sonhos

02. A figura de linguagem presente nos
versos “Minhas mãos ainda estão
molhadas / do azul das ondas
entreabertas,” é: a)Metonímia.
b)Pleonasmo.
c)Paradoxo.
d)Onomatopeia.
03. Nos versos “Chorarei quanto for
preciso, / para fazer com que o mar
cresça, / e o meu navio chegue ao
fundo / e o meu sonho desapareça.”,
pode-se identificar um sentimento
predominante, que seria:
a)Alívio, pelo naufrágio do sonho
impossível.
b)Alegria, que leva às lagrimas, por
conseguir dividir o sonho com outras
pessoas.
c)Ansiedade, para que o sonho
naufrague
rapidamente
e
irreversivelmente.
d)Revolta, pelos sonhos terem sido
apropriados por outrem.
04. Acerca do verbo presente no verso
“Pus meu sonho num navio”, pode-se
afirmar que:
a) Está conjugado incorretamente
b) Está conjugado no pretérito imperfeito
do indicativo. c) É um verbo regular.
d) Está conjugado no pretérito perfeito
do indicativo.
05. No verso “Debaixo da água vai
morrendo”, o vocábulo “debaixo”
pertence à mesma classe gramatical de:
a)“Minhas”, em “Minhas mãos ainda
estão molhadas”.
b)“Perfeito”, em “Depois, tudo estará
perfeito”.
c)“Pus”, em “Pus meu sonho num navio”.
d) Longe”, em “O vento vem vindo de
longe”.

CONHECIMENTOS GERAIS
06. O presidente e fundador do
Facebook classificou a incapacidade
da empresa de prevenir episódios
como a atuação da empresa
Cambridge
Analytica e a interferência russa nas
eleições dos EUA de 2016 como “um
grande erro” e pediu desculpas. O
nome do presidente é: a) John Tune.
b) Mark Zuckerberg.
c) Bill Gates.
d) Steve Jobs.
07. Até agora exercia o cargo de
primeiro vice-presidente do governo
de Cuba, quando foi eleito quintafeira,
19/04/2018, como presidente do país
pela Assembleia Nacional em
substituição do general Raúl Castro,
que se retira do poder após 12 anos.
Trata-se de:
a) Miguel Díaz-Canel.
b) Salvador Valdés Mesa.
c) Gladys Bejerano.
d) Homero Acosta.

08. "A partir do pôr do sol do dia
18/04/2018, os judeus dão início às
comemorações
dos
70
anos ____________. Apesar de a data
histórica ter sido em 14 de maio, os
judeus comemoram neste dia pois
seguem o calendário judaico, que é
diferente do calendário gregoriano e
baseado nos ciclos da Lua." Completa
corretamente a lacuna:
a) Da criação da Organização das
Nações Unidas (ONU).
b) Da queda do nazismo.
c) Da criação do Estado de Israel.
d) Do fim do Holocausto.
09. Moon Jae-In, disse dia 19/04/2018
que a Coreia do Norte expressou
compromisso com a “desnuclearização
completa”. Ele acrescentou que

Pyongyang
não
está
impondo
condições para que este processo seja
iniciado. As declarações foram dadas
depois de o presidente Donald Trump
ter dito que o encontro entre Estados
Unidos (EUA) e Coreia do Norte só
acontecerá "se for frutífero”. Moon JaeIn é presidente da: a) Coreia do Norte.
b) Coreia do Sul.
c) China.
d) Japão.
10. A Lei Orgânica Municipal de
Lavrinha
poderá
ser
emendada
mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos
membros da Câmara Municipal.
II - do Prefeito Municipal.
III - de iniciativa popular.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas I
b) Apenas II
c) Apenas III
d) I, II e III

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
11. Assinale a alternativa Incorreta
sobre a higiene do paciente:
a)
Durante os cuidados de higiene,
deve-se preservar o máximo possível a
independência do paciente, avaliar sua
capacidade para realizar cuidados de
higiene, garantir sua privacidade,
transmitir respeito e promover o seu
bem estar físico.
b)
A umidade da superfície da pele
serve como meio de crescimento
bacteriano e provoca irritação, amolece
as células epidérmicas e leva à
maceração da pele.
c)
Um declínio na secreção da
saliva relacionada à idade e alguns
fármacos como diuréticos e antiinflamatórios causam boca seca,
diminuem a produção salivar que por
sua vez reduz a capacidade do meio
bucal de ajudar no combate dos efeitos
de patógenos.
d)
Pacientes de hospitais ou
instituições de cuidados prolongados

que ficam no leito devem ser
higienizados e ter seus cabelos lavados
somente quando houver sujidade
visível.
12. A questão da assistência segura
relacionada a medicamentos tem sido
um assunto central na temática da
segurança do paciente, tendo em vista
o elevado potencial de risco, a
frequência, a gravidade e a recorrência
de danos ao paciente. Os profissionais
de Enfermagem devem saber:
I. Que o uso de medicamentos está
associado a riscos; II. Que existem
fontes comuns de erros;
III. Quando os erros do processo de
administração podem ocorrer; IV.
As suas responsabilidades,
segundo o Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem.
São corretas:
a) apenas uma afirmativa.
b) duas afirmativas.
c) três afirmativas.
d) todas afirmativas.
13. Durante a administração de
medicamentos, o técnico deve:
I. Conferir o nome do paciente na
prescrição médica, como também os
itens de medicamentos prescritos. II.
Observar as características
específicas do medicamento, tais
como: coloração, corpo estranho,
turvação, cristais, dentre outros. III.
Certificar-se que a data de validade do
medicamento ou solução está em dia.
IV. Verificar a compatibilidade de
medicamentos entre si e entre
medicamentos e materiais.
São corretas:
a) apenas uma afirmativa.
b) duas afirmativas.
c) três afirmativas.
d) todas afirmativas.
14. Numa prescrição de SF 0,9%
500ml para infusão em 8 horas, qual o
número aproximado de gotas por
minuto? a) 21
b) 62
c) 31

d) 41
15. Assinale a alternativa incorreta
sobre o pré-natal:
a)
A obesidade está associada a
uma freqüência mais alta de distócias,
diabetes e hipertensão e a um risco
maior de cesariana. Por outro lado, na
gestante com baixo peso há um risco
maior de parto prematuro.
b)
A menor freqüência de consultas
no final da gestação se dá pelo baixo
risco de intercorrências clínicoobstétricas nesse trimestre.
c)
Na 20º semana, a fundo do
útero da gestante encontra-se na altura
da cicatriz umbilical.
d)
Bromoprida e dimenitrato são
medicamentos usados na gestação
para náuseas, vômitos e tonturas.
16. Uma doença transmissível muito
comum na infância é a catapora,
também chamada de:
a) parotidite.
b) varicela.
c) eritema infeccioso.
d) roséola infantil.
17. Criança apresentando sibilos ou
estridor, tiragem subcostal e batimentos
de asas do nariz provavelmente está
acometida por doença:
a) gástrica.
b) intestinal.
c) respiratória.
d) neurológica.
18. Assinale a alternativa incorreta
sobre queimadura de terceiro grau: a)
afeta a epiderme, a derme e
estruturas profundas.
b) é extremamente dolorosa.
c) existe a presença de placa
esbranquiçada ou enegrecida.
d) não reepiteliza e necessita de
enxertia de pele.
19. Julgue as seguintes afirmativas
sobre administração de fármacos:
I.
A administração de fármacos via
sublingual é realizada quando é
necessária uma resposta rápida, uma

vez que a região sublingual é
extremamente irrigada e conectada aos
vasos de bom calibre.
II.
As formas de administração por
via oral, como comprimidos, drágeas,
cápsulas, xaropes são simples e
práticos, conferindo comodidade ao
usuário.
III.
A administração de fármacos por
via retal pode ser útil principalmente em
pacientes
incapazes
de
tomar
medicações pela boca: apresentando
vômitos, crianças, idosos, portadores de
transtornos psiquiátricos ou em estado
de coma.
IV.
A administração por inalação é
usada para anestésicos voláteis e
gasosos. São corretas:
a) apenas uma afirmativa.
b) duas afirmativas.
c) três afirmativas.
d) todas afirmativas.

20. Preencha as lacunas de acordo com
o Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem: "É ___________ a
comunicação externa, para os órgãos de
responsabilização
criminal,
_____________ de autorização, de
casos de violência contra crianças e
adolescentes; idosos; e pessoas
incapacitadas ou sem
condições de firmar consentimento." a)
obrigatória; independentemente.
b) obrigatória; dependente.
c) facultativa; independentemente.
d) facultativa; dependente.

