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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
As cruzadas pelos direitos das mulheres, dos
negros, dos jovens e até mesmo da flora e da
fauna ameaçadas estavam discretamente
interligadas. Eram todos movimentos a favor
de minorias negligenciadas. Entretanto, a
campanha para aumentar os direitos femininos
foi levemente diferente – elas já podiam votar,
mas ainda faltava alguma coisa. Após receber
estímulo na Nova Zelândia e na Austrália, o
apoio ao sufrágio feminino varreu o mundo
ocidental – em 1950, Grécia e Suíça estavam
entre os poucos países democráticos que não
permitiam às mulheres votar. Mesmo assim, a
esperança, tão intensa no início do século, de
que elas pudessem se tornar líderes em
parlamentos, tribunais e no mercado de
trabalho raramente se concretizava. A maioria,
após o casamento, mergulhava nos assuntos
caseiros e familiares. O movimento feminista,
como se observava com frequência, tinha
perdido a força. Betty Friedan era uma
talentosa aluna formada pelo Smith College
que trabalhava como psicóloga antes de aceitar
parcialmente sua nova vida como mãe de três
filhos em Grandsview, Nova York. Na década
de 1950, ela começou a perceber que as suas
alternativas eram menos diversificadas que
aquelas de que dispunham as mulheres
soviéticas de sua idade. Uma norte-americana
casada deveria ser, acima de tudo, mãe e
esposa; se desejasse seguir uma carreira, seria
como se estivesse optando por um celibato
vitalício.
Friedan
descobriu
que
o
aproveitamento dos talentos femininos havia
diminuído a partir de 1920 nos Estados
Unidos; durante os trinta e cinco anos
seguintes, a proporção de títulos de doutorado
obtidos por mulheres entrou em declínio, bem
como a quantidade daquelas que frequentavam
faculdades e universidades. Ela notou um
vazio na vida cotidiana de muitas mulheres de
sua geração. (BLAINEY, Geoffrey. Uma
Breve História do Século XX. 2 ed. São Paulo:
Fundamento, 2011, p. 253).
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QUESTÃO 01
De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – Em 1950, Grécia e Suécia estavam entre os
poucos países democráticos em que as
mulheres não podiam votar.
II – As iniciativas em prol dos direitos dos
negros foi mais expressiva que a dos direitos
das mulheres.
III – Áustria e Nova Zelândia incentivaram o
voto feminino.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.

QUESTÃO 02
De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – Betty Friedan notou que as alternativas na
União Soviética para as mulheres eram mais
diversificadas que nos Estados Unidos.
II – Na década de 1950, nos Estados Unidos,
apenas mulheres casadas podiam votar.
III – O número de títulos de doutorados entre
as mulheres foi sempre superior à dos homens.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
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QUESTÃO 03

QUESTÃO 07

No início do texto, o autor utiliza o advérbio
“discretamente”. Referido advérbio pode ser
classificado como de:

Se aplicarmos determinada quantia durante
oito meses, seu montante será de R$ 63.000,00.
Se, porventura, referida aplicação durasse 13
meses, o montante seria de R$ 74.250,00.
Diante desses dados, assinale a alternativa que
apresenta a taxa mensal empregada:

(A) negação.
(B) modo.
(C) intensidade.
(D) dúvida.
(E) lugar.
QUESTÃO 04
Na linha 18 do texto, o autor utiliza o verbo
“mergulhar/mergulhava”.
Assinale
a
alternativa que, embora possa parecer
sinônimo, NÃO corresponde ao real sentido do
texto:
(A) concentrava.
(B) nadava.
(C) consagrava.
(D) entregava-se.
(E) voltava-se.
QUESTÃO 05
São classificações de substantivos, com
exceção de:

(A) 2%.
(B) 3%.
(C) 4%.
(D) 5%.
(E) 6%.

QUESTÃO 08
Sabe-se que quatro automóveis transportam 20
pessoas. Para transportar 700 pessoas, quantos
automóveis
idênticos
àqueles
serão
necessários?
(A) 60.
(B) 80.
(C) 100.
(D) 120.
(E) 140.

(A) coletivo.
(B) abstrato.
(C) novo.
(D) comum.
(E) próprio.

QUESTÃO 09

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO
QUESTÃO 06

Em um determinado estabelecimento prisional
há 2.300 (dois mil e trezentos) detentos. No
entanto, com as festas de final de ano, esse
número será reduzido em 15% (quinze por
cento), o que totalizará o montante de:

Num determinado clube recreativo há 1.680
sócios, sendo que 55% são mulheres e 45% são
homens. Calcule o número total de homens que
são sócios do referido clube:

(A) 1.865.

(A) 726.

(D) 1.955.

(B) 732.

(E) 1.980.

(B) 1.920.
(C) 1.940.

(C) 748.
(D) 756.
(E) 764.
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QUESTÃO 10

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o resultado para a seguinte
operação com números reais:

(B) 22.568.

No dia 22 de novembro de 2019, o Brasil
perdeu um de seus maiores talentos artísticos
televisivos. Trata-se de Antônio Augusto
Moraes Liberato, popularmente conhecido
como “Gugu”. Assinale a alternativa que
aponta a cidade em que referido apresentador
faleceu:

(C) 22.880.

(A) Miami.

(D) 23.134.

(B) Tampa.

(E) 23.456.

(C) Nova Iorque.

149 x 149 – 33
(A) 22.168.

ATUALIDADES
QUESTÃO 11
No mês de novembro de 2019, a Academia
Brasileira de Cinema anunciou o nome de um
filme brasileiro que concorrerá ao Oscar no
ano de 2020. Assinale a alternativa que
apresenta o nome de tal filme:

(D) Orlando.
(E) Boston.

QUESTÃO 14

(B) A Vida Invisível.

No dia 17 de dezembro de 2019, um tribunal
condenou à morte um importante político
paquistanês pelo crime de alta traição, dentre
outros. Assinale a alternativa que apresenta o
nome de tal político:

(C) Vida Estranha.

(A) Pervez Musharraf.

(D) Doce Vida.

(B) Nawaz Sharif.

(E) Amarga Vida.

(C) Asif Ali Zardari.

(A) A Vida Póstuma.

(D) Imran Khan.
QUESTÃO 12
No final de 2019, o Presidente do Brasil, Jair
Bolsonaro, desligou-se de seu antigo partido
com o intuito de fundar uma nova agremiação
partidária. Assinale a alternativa que apresenta
corretamente a sigla de seu antigo partido
político:

(E) Hamut Quim.

QUESTÃO 15

(B) PLS.

A ativista Greta Thunberg, que participa de um
movimento global entre jovens por uma
política climática mais assertiva, foi eleita “A
Pessoa do Ano” pela revista “Time”. Assinale
a alternativa que apresenta corretamente o
nome do país de origem de tal ativista:

(C) PSL.

(A) Bélgica.

(D) PDL.

(B) Holanda.

(E) PFL.

(C) Suíça.

(A) PMN.

(D) Noruega.
(E) Suécia.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 19

QUESTÃO 16

No que se refere ao MS Excel 2010, qual é a
função das teclas CTRL + O?

Assinale a alternativa que aponta um recurso
do MS Word 2010 (configuração padrão) que
possibilita inserir a data atual dinamicamente
no cabeçalho ou rodapé de um documento:
(A) Data e Hora.
(B) Data e Momento.

(A) Exibe a caixa de diálogo Formatar Células.
(B) Oculta as colunas selecionadas.
(C) Aplica ou remove sublinhado.
(D) Insere a data atual.
(E) Copia as células selecionadas.

(C) Data Atual.
(D) Data Dinâmica.

QUESTÃO 20

(E) Data e Texto.

Times New Roman, Arial, Arabic, dentre
outras, são formatações referentes à(ao):
QUESTÃO 17
Assinale a alternativa que apresenta um
recurso disponível no MS Power Point 2010,
em sua configuração padrão, disponível em
Ferramentas de Imagem, na Guia Formatar, no
Grupo Organizar:
(A) Editar transparência.
(B) Remover contorno.
(C) Agrupar.
(D) Efeito 3D.
(E) Inclusão de marca d’água.

QUESTÃO 18
No que se refere ao MS Excel 2010, assinale a
alternativa que descreve a função realizada
pelas teclas CTRL + Page Down:
(A) Exibe novamente as linhas ocultas dentro
da seleção.

(A) Borda.
(B) Margem.
(C) Parágrafo.
(D) Fonte.
(E) Página.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
QUESTÃO 21
No que se refere aos cuidados na administração
de soro de reidratação oral, analise os itens a
seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:
I – O aumento da frequência e volume das
evacuações na fase de reposição é esperada.
II – A validade do soro de reidratação oral
diluído é de 5 horas. Após esse tempo deve ser
desprezado.
III – Deve ser oferecido preferencialmente
gelado para reduzir os vômitos.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.

(B) Alterna entre guias da planilha, da
esquerda para a direita.

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

(C) Aplica o formato Porcentagem sem casas
decimais.

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.

(D) Aplica o formato Data com dia, mês e ano.

(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

(E) Alterna entre guias da planilha, da direita
para a esquerda.
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QUESTÃO 22

QUESTÃO 25

No que se refere à vacina BCG, analise os itens
a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:

No que se refere aos fatores que levam a erros
comuns na avaliação da pressão arterial,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:

I – Não pode ser administrada paralelamente a
outra vacina.

I – Insuflação muito lenta.

II – Deve ser administrada a partir dos 2 (dois)
meses de vida.

II – Braço não apoiado.

III – Deve ser administrada o mais
precocemente possível, de preferência após o
nascimento.

IV – Repetição das avaliações com muita
rapidez.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
QUESTÃO 23
Assinale a alternativa que NÃO apresenta sinal
ou sintoma de hemorragia:
(A) Sensação de sede.
(B) Sudorese fria.
(C) Mucosa corada.
(D) Náuseas e vômitos.
(E) Pulso rápido e fino.
QUESTÃO 24
Como se sabe, os mecanismos de ação das
vacinas são diferentes, variando de acordo com
seus componentes orgânicos. Sobre o tema,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – A vacina oral contra a poliomielite possui
vírus inativados.
II – A vacina contra o sarampo possui bactérias
mortas.
III – A vacina BCG é uma suspensão de
bactérias vivas atenuadas.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
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III – Braço ao nível do coração.

(A) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(B) Apenas os itens II e IV são verdadeiros.
(C) Apenas os itens II, III e IV são verdadeiros.
(D) Apenas os itens I, III e IV são verdadeiros.
(E) Apenas os itens I, II e IV são verdadeiros.
QUESTÃO 26
Assinale a alternativa que apresenta uma
situação em que se recomenda o curativo com
hidrogel:
(A) Feridas limpas com pouco exsudato.
(B) Feridas com exsudação abundante.
(C) Feridas infectadas.
(D) Lesões cavitária.
(E) Queimaduras de terceiro grau.
QUESTÃO 27
No tocante aos procedimentos de enfermagem
relacionados a curativos, analise os itens a
seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:
I – O selo d’água, durante o curativo de um
dreno torácico, deve ser mantido no mesmo
nível do tórax.
II – O hidrogel pode ser utilizado em
queimaduras e feridas limpas com pequenas
quantidades de exsudato.
III – A limpeza da ferida cirúrgica deve ser
realizada de fora para dentro para evitar
infecção.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 31

São considerados meios que contribuem para o
desconforto físico dos pacientes, exceto:

No que tange à administração de medicação
intramuscular, analise os itens a seguir e, ao
final, assinale a alternativa correta:

(A) Roupa de cama seca.

I – O músculo deltoide suporta até 2 mL de
medicação e é o local mais indicado para
aplicação de injeções em crianças.

(B) Postura incorreta.
(C) Odor desagradável.

II – A região ventroglútea é considerada a mais
segura e pode ser utilizada em qualquer faixa
etária, incluindo idosos, indivíduos magros e
crianças.

(D) Barulho, ruído.
(E) Frio ou calor excessivo.
QUESTÃO 29
No que se refere à Lei do Exercício
Profissional de Enfermagem, assinale a
alternativa que compete ao técnico de
enfermagem:
(A) Consultoria, auditoria e emissão de parecer
sobre matéria de enfermagem.
(B) Cuidados diretos de enfermagem a
pacientes graves com risco de vida.
(C) Chefia de serviço e de unidade de
enfermagem.
(D) Participação na programação
assistência de enfermagem.

da

(E) Prescrição da assistência de enfermagem.
QUESTÃO 30
Como se sabe, no período gestacional, o corpo
da mulher passa por diversas alterações
incluindo as fisiológicas. Um dos reflexos
dessas mudanças é o aparecimento de edema,
que assume importância clínica e constitui
sinal de alerta se:
I – tem início súbito, na presença de
hipertensão.
II – desaparece ao repouso com elevação de
MMII.
III – surge em resposta a elevações bruscas de
temperatura ambiente.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

Técnico de Enfermagem

III – O principal músculo da região dorsoglútea
é o glúteo médio, capaz de suportar grandes
quantidades de medicamentos.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
QUESTÃO 32
Quando um determinado músculo executa um
movimento, recebe o nome de:
(A) coronal.
(B) antagonista.
(C) sagital.
(D) agonista.
(E) sinergista.
QUESTÃO 33
Após realização da glicemia capilar, o técnico
de enfermagem verificou elevação do nível
glicêmico do paciente. De acordo com a
prescrição médica, ele deve administrar:
(A) hidroclorotiazida, para depleção de
potássio e manutenção do equilíbrio ácido
básico.
(B) glargina, para atuar de forma sinérgica com
os hormônios contrarreguladores.
(C) cortisol, para estimular o fígado a sintetizar
a glicogenólise.
(D) insulina regular, para diminuir níveis
glicêmicos de forma rápida.
(E) glucagon, para favorecer o antagonismo da
acetilcolina na corrente sanguínea.
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QUESTÃO 34

QUESTÃO 37

Como se sabe, os artigos não críticos devem
ser desinfetados. Assinale alternativa que
apresenta tais artigos:

Dentre as ações do técnico de enfermagem no
tratamento imediato de ferimento cortocontuso com presença de hemorragia, incluemse:

(A) Agulhas, tubos de aspiração respiratória,
roupas de cama.
(B) Estetoscópio, comadres, cateteres
intravasculares.
(C) Utensílios de alimentação, tubos
endotraqueais, sondas vesicais.
(D) Comadres, termômetros de vidro
reutilizáveis, agulhas.
(E) Roupas de cama, estetoscópios, comadres.
QUESTÃO 35
A velocidade de infusão de 415 mL de soro
fisiológico 0,9% por período de 20 horas será
de, aproximadamente:
(A) 1,4 gota/minuto.
(B) 21 microgotas/minuto.
(C) 10 gotas/minuto.
(D) 2,5 gotas/minuto.
(E) 14 gotas/minuto.
QUESTÃO 36
No que se refere aos direitos do profissional de
enfermagem previsto no Código de Ética,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – Prestar informações escritas e verbais,
completas e fidedignas, necessárias para
assegurar a continuidade da assistência.

I – Conter o sangramento, aplicando pressão
no local da hemorragia, e realizar curativo
compressivo.
II – Providenciar material para sutura e
oxigenoterapia e manter a vítima em DDH.
III – Encaminhar amostra de sangue para
análise laboratorial e preparar material para
intubação.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 38
No que se refere às vantagens da via oral ou
sublingual
para
administração
de
medicamentos, analise os itens a seguir e, ao
final, assinale a alternativa correta:
I – São econômicas.
II – Os medicamentos podem produzir efeitos
locais ou sistêmicos.
III – Constituem vias que raramente causam
ansiedade para o paciente.

II – Participar da orientação sobre benefícios,
riscos e consequências decorrentes de exames
e de outros procedimentos, na condição de
membro da equipe de saúde.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

III – Disponibilizar seus serviços profissionais
à comunidade em casos de emergência,
epidemia e catástrofe, sem pleitear vantagens
profissionais.

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.

(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(E) Todos os itens são verdadeiros.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.
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QUESTÃO 39
Como se sabe, as reações anafiláticas possuem
manifestações clínicas mistas. Dentre os
sintomas cardiovasculares, pode-se citar o(a):
(A) Dor abdominal.
(B) Angioedema.
(C) Hipotensão.
(D) Urticária.
(E) Edema laríngeo.

QUESTÃO 40
Uma paciente do sexo feminino, de 25 anos de
idade, iniciará o tratamento de tuberculose
pulmonar bacílífera. Deverá ser orientada
sobre a duração do tratamento regular, que é
de:
(A) primeira de 3 meses e a segunda de 3
meses.
(B) primeira de 4 meses e a segunda de 6
meses.
(C) primeira de 2 meses e a segunda de 6
meses.
(D) primeira de 2 meses e a segunda de 4
meses.
(E) primeira de 2 meses e a segunda de 2
meses.
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