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Função: Técnico de Enfermagem
Português
O Pavão
Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores; é
um luxo imperial. Mas andei lendo livros, e descobri que aquelas cores todas
não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas
bolhas d'água em que a luz se fragmenta, como em um prisma. O pavão é um
arco-íris de plumas.
Eu considerei que este é o luxo do grande artista, atingir o máximo de matizes
com o mínimo de elementos. De água e luz ele faz seu esplendor; seu grande
mistério é a simplicidade.
Considerei, por fim, que assim é o amor, oh! minha amada; de tudo que ele
suscita e esplende e estremece e delira em mim existem apenas meus olhos
recebendo a luz de teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico.
Rubem Braga
01-Rubem Braga, ao refletir sobre o esplendor do pavão, põe em evidência:
I - A beleza é fugaz e irrisória.
II – A essência da beleza reside na simplicidade das coisas.
III – A dignidade da vida está no mistério das cores.
IV – A luz que emana de um olhar revela a grandeza de um sentimento.
No contexto em análise, podemos dizer que:
a) As proposições II, III e IV estão corretas.
b) As proposições I, II, III e IV estão corretas.
c) As proposições I e II estão corretas.
d) As proposições II e IV estão corretas.
02-Na crônica, a linguagem figurada é marca registrada, a fim de dar ao texto
ainda mais expressividade. Identifique a alternativa que não exemplifica essa
característica do texto:
a) “Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores;
é um luxo imperial.”
b) Mas andei lendo livros, e descobri que aquelas cores todas não existem na
pena do pavão”.
c) “Não há pigmentos.”
d) De água e luz ele faz seu esplendor; seu grande mistério é a simplicidade.”

3- “O pavão é um arco-íris de pluma”. Esse período contempla uma figura de
linguagem denominada de :
a) Silepse.
b) Metáfora
c) Anacoluto.
d) Prosopopeia.
4- De tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira em mim existem
apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar” Quanto ao vocabulário, os
significados das formas verbais “suscita”, “esplende”, “estremece” e “delira”,
respectivamente são:
a) Ocasiona, resplandece, afeta e devaneia.
b) Assusta, brilha, treme e enlouquece.
c) Provoca, reascende, tumultua e pensa.
d) Ocasiona, resplandece, brilha e devaneia.
5- “Ele me cobre de glórias e me faz magnífico.”. A palavra em destaque
nesse contexto tem significado equivalente a:
a) Esplendores.
b) Famas.
c) Bem-aventuranças divinas.
d) Talentos.
Matemática
6-O valor de x na equação 3(x – 4) + 2(x + 5) = 4x é:
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

7-Uma urna contém bolinhas numeradas de 1 a 36. Ao ser retirado ao acaso
uma dessas bolas, a probabilidade de que o número dela seja menor do que 25
é de aproximadamente:
a) 50%
b) 61%
c) 67%
d) 70%

8-O resultado da expressão {4 + [4 . (8 : 4)] : 2}0 é:
a) 0
b) 1
c) 6
d) 8

9-O ângulo interno formado pelos ponteiros de um relógio que marca duas
horas é um ângulo:
a) Agudo
b) Reto
c) Obtuso
d) Suplementar

10-Uma família composta por pai, mãe e três filhos irão ao cinema e ocuparão
5 poltronas juntas. O número de formas diferentes os cinco poderão se sentar
de modo que o pai e a mãe fiquem sempre juntos
a) 24
b) 48
c) 120
d) 6
Conhecimentos Gerais
11-Qual as cores, oficiais da cidade de Roseira, de acordo com a Lei Orgânica
do Município?
a) Verde, Amarelo e Vermelho
b) Verde, Amarelo e Azul
c) Verde, Amarelo e Branco
d) Branco, Preto e Vermelho
12-O Nobel da Paz de 2019 foi conferido a Abiy Ahmed Ali. Sua principal
contribuição, desde que assumiu em 2018, foi para a resolução do conflito
entre ________________, que já dura 20 anos. Na disputa pelo controle da
fronteira, mais de 80 mil pessoas foram mortas. Completa corretamente a
lacuna:
a) o Irã e o Iraque.
b) Israel e a Palestina.
c) a Coréia do Sul e a Coréia do Norte.
d) a Eritreia e a Etiópia.

13- Após seguidos adiamentos, o Brexit, como se convencionou chamar a
saída do __________________ da União Europeia, está marcado para
acontecer no próximo dia 31 de janeiro de 2020. O possível divórcio do bloco
europeu já vinha se arrastando por muito tempo, desde que os britânicos
votaram a favor dele em um plebiscito em 2016. Completa corretamente a
lacuna:
a) Áustria.
b) Reino Unido.
c) Dinamarca.
d) Noruega.
14- Por qual motivo a Câmara dos Representantes, o equivalente à Câmara
dos Deputados no Brasil, votou pela abertura do processo de impeachment por
abuso de poder e obstrução de justiça contra Trump?
a) Investigações indicam que Trump pediu ao governo da Ucrânia que abrisse
uma investigação sobre seu adversário político, Joe Biden e o filho dele,
Hunter.
b) Não houve um acordo entre os políticos sobre a construção do muro
prometido pelo Trump que seria feito para separar os EUA do México evitando
a imigração ilegal.
c) Trump ordenou um ataque de mísseis contra uma base aérea síria em
resposta ao uso de armas químicas pelo governo de Bashar Al Assad. A ação
matou nove civis, sendo quatro crianças.
d) Trump assinou um decreto retirando os EUA do acordo com países do
pacífico, assinado em 2015 por Obama. O tratado visava reduzir barreiras
comerciais, além de normas sobre a legislação trabalhista, ambiente,
propriedade intelectual e compras estatais.
15- Em 31/12/19, milhares de pessoas fugiram para uma praia no Estado de
Vitória, para escapar dos incêndios florestais que avançavam em direção à
costa. Os moradores de Mallacoota, localizada a 500 km a leste de Melbourne,
acamparam no cais e se refugiaram em embarcações sob o céu vermelho, no
que descreveram como uma "experiência assustadora. A qual país se refere o
trecho?
a) Nova Zelândia.
b) Irlanda.
c) Índia.
d) Austrália.

Conhecimentos Específicos
16-Em gestantes, a pressão arterial (PA) deve ser obtida com a mesma
metodologia recomendada para adultos, reforçando-se que ela também pode
ser medida no braço esquerdo na posição de decúbito lateral __________ em
repouso, não devendo diferir da obtida na posição____________ . Completa
corretamente as lacunas, respectivamente:
a) esquerdo; sentada.
b) esquerdo; em pé.
c) direito; sentada;
d) direito, em pé.
17-O termo "parestesia" constitui a sensação de:
a) ausência de dor referida pelo paciente.
b) aumento da dor referida pelo paciente.
c) formigamento ou adormecimento referida pelo paciente.
d) aumento da sensibilidade referida pelo paciente.
18-Assinale a alternativa INCORRETA sobre o exame de urina:
a) Para a realização do exame de urina, deve-se utilizar amostra recente, sem
adição de nenhum conservante, coletada após o paciente permanecer um
período mínimo de duas horas sem urinar.
b) A amostra deve ser mantida à temperatura ambiente mas caso o exame não
possa ser realizado num prazo de máximo de três horas após a coleta, a
amostra deverá ser refrigerada.
c) A urina deve ser colhida após antissepsia local, desprezando-se o primeiro
jato e coletando-se o jato médio.
d) Em casos excepcionais em que o exame não possa ser realizado num prazo
máximo máximo de 6 horas, a amostra deverá ser congelada.
19- Assinale a afirmativa correta:
a) Não é necessário lavar as mãos ao retirar luvas após um procedimento pois
não houve contaminação das mãos.
b) Agulhas, bisturi e ampolas devem ser desprezados na caixa de pérfuro
cortante.
c) Luvas contaminadas com sangue devem ser desprezadas na caixa de
pérfuro cortante.
d) Todas afirmativas estão corretas.
20-Durante as manobras de RCP (ressuscitação cardio pulmonar) a pausa
para checagem de pulso estão limitadas a não mais de:
a) 2 segundos.
b) 5 segundos.
c) 10 segundos.
d) 20 segundos.

21- A levotiroxina sódica (T4) é indicada para tratamento de:
a) pneumonia bacteriana.
b) ansiedade.
c) distúrbio hidroeletrolítico.
d) hipotireoidismo.
22- Julgue as seguintes afirmativas sobre vacinação:
I. A vacinação contra a febre amarela só e recomendada para pessoas em
áreas onde há evidência de circulação do vírus da febre amarela (caso
humano, epizootia em primatas não humanos ou vetores infectados), onde há
risco elevado de transmissão da febre amarela ou para viajantes que vão se
deslocar para estas localidades.
II. A maioria das reações vacinais são geralmente pequenas e temporárias,
como um braço dolorido ou uma febre ligeira. Eventos graves de saúde são
extremamente raros e cuidadosamente monitorados e investigados.
III. A BCG (Bacilo Calmette-Guerin) previne as formas graves de tuberculose,
principalmente miliar e meníngea, dose única.
IV. A Penta previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções
causadas pelo Haemophilus influenzae B.
São corretas:
a) afirmativas I, II e III.
b) afirmativas II e IV.
c) afirmativas I, III e IV.
d) todas afirmativas.
23- Paciente com infecções de pele e tecidos moles com secreções não
contidas no curativo, impetigo deve ter precaução:
a) de contato.
b) para gotículas.
c) para aerossóis.
d) de isolamento de objetos.
24- As úlceras podem ser classificadas, quanto à causa, em: cirúrgicas, não
cirúrgicas; segundo o tempo de reparação, em agudas e crônicas, e, de acordo
com a profundidade, em relação à extensão da parede tissular envolvida em
graus, I, II, III e IV. Úlcera em que ocorre a perda parcial de tecido envolvendo
a epiderme ou a derme; a ulceração é superficial e se apresenta em forma de
escoriação ou bolha é classificada em grau:
a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.

25-. Julgue as seguintes afirmativas sobre a administração de medicamentos
via subcutânea (sc):
I. Deve-se evitar puncionar membros paralisados, imobilizados ou com lesões.
II. Os locais mais apropriados para a injeção subcutânea são as faces externa
e posterior do braço, abdome, face lateral da coxa e região infraescapular.
Esses locais devem ser alternados.
III. Em condições especiais, como no paciente idoso, a via SC também pode
ser utilizada para hidratação.
IV. Deve-se fazer massagem no local para diminuir o tempo de absorção do
fármaco.
São corretas:
a) afirmativas I, II e III.
b) afirmativas II, III e IV.
c) afirmativas I e III.
d) todas afirmativas.

