
  

  

 

  

  

PROVA ESCRITA OBJETIVA
CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO 

ESPECIALIDADE:TÉCNICO EM ENFERMAGEM
DATA: 22/05/2016 – HORÁRIO: 

 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

01. Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 50 questões o
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.
OBS:Para realizar sua prova, use apenas o material m encionado acima e
hipótese alguma, papéis para rascunhos.

02. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais 
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.

03. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou 
preta. 

04. Escreva o seu nome nos espaços indicados na 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem 
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de 
inscrição. 

05. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de 
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 
reservado para tal fim. 

06. Tenha muito cuidado com o CARTÃO
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.

07. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com 
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão, 
pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em 
mais de uma alternativa anula a questão,
correta ; também serão nulas as marcações rasuradas.

08. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
09. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar 

sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

10. Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕE
levados em conta. 

11. Quando terminar sua Prova, antes de sair 
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕESe o CART
RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura

12. O tempo de duração para esta prova é de 
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar

depois de 2h (duas horas)  do início
14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão

Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.
 
 
 
 

Nº DE INSCRIÇÃO 

      
 
_________________________________________________

Assinatura

 
___________________________________________________

Nome do Candidato (letra de f

 
 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

PROVA ESCRITA OBJETIVA  – TIPO 03 
ASSISTENTE TÉCNICO DE SAÚDE 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM  
HORÁRIO: 9h às 13h (horário do Piauí) 

Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
0 questões objetivas sem falha ou repetição. 

RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 
OBS:Para realizar sua prova, use apenas o material m encionado acima e , em 
hipótese alguma, papéis para rascunhos.  

Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com 
RESPOSTA. 

Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do 
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou 

Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem 
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de 

RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de 
ua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 

Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com 
assinale apenas uma alternativa para cada questão, 

pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em 
anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja 

; também serão nulas as marcações rasuradas. 
As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 
sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato 

 
Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão 

Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE 
ÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕESe o CARTÃO-

sua assinatura. 
O tempo de duração para esta prova é de 4 (quatro) horas.  
Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 

do início de sua prova. 
O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-

conferência do gabarito por parte do candidato. 

____________________________________________________________ 
Assinatura 

____________________________________________________________ 
Nome do Candidato (letra de forma) 

Universidade  
Estadual do Piauí  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO 01 (Para as questões de 01 a 05). 

A zica em foco 

Até outro dia, ninguém nem sabia que essa doença existia. Como é que uma pandemia global surge assim, 

do nada?  

O drama da microcefalia 
 

               Enquanto os epidemiologistas e virologistas tentam deter a epidemia antes que ela se espalhe 

ainda mais, os infectologistas e neurologistas se esforçam para compreender como o zica afeta tão 

drasticamente a formação cerebral de bebês. Testes em laboratório feitos com amostras de recém-

nascidos confirmaram a associação entre o vírus e a má-formação. Tampouco se sabe ao certo como ele 

tem afetado também os neurônios de adultos, fazendo aumentar os casos de Guillain-Barré, uma síndrome 

autoimune misteriosa e difícil de tratar, que causa paralisia e que pode ter consequências devastadoras. 

(Revista SUPERINTERESSANTE. Editora Abril. Edição 359, abril-2016. A zica em foco. Por Verônica Almeida, p. 27). 

 

QUESTÃO 01_______________________________________________________________________ 

O tema principal em discussão, no texto, é 

a) o zica vírus, tomado pela doença, por isso considerado no gênero feminino. 

b) o zica, erroneamente tomado como de gênero feminino por tratar-se de um vírus.  

c) a microcefalia, incessantemente atacada pelos infectologistas. 

d) a associação entre o vírus e a má-formação de fetos.  

e) a síndrome de Guillain-Barré, provocada pelo zica vírus. 

 

QUESTÃO 02_______________________________________________________________________ 

No texto, a palavra epidemia (Enquanto os epidemiologistas e virologistas tentam deter a epidemia...) 

a)  retoma a palavrazica, em: A zica em foco, apresentada no título. 

b)  não retoma outra palavra por ser apresentada pela primeira  vez. 

c)  retoma a palavra microcefalia, em: O drama da microcefalia.,... (no subtítulo). 

d)  é utilizada de forma inadequada, já que não retoma nenhuma outra palavra. 

e)  é utilizada adequadamente, mas deveria ser posta já no título, anunciando o tratamento a ser dado 

ao objeto de discussão. 

 

Trecho para a questão 03 e 04. 

 

Enquanto os epidemiologistas e virologistas tentam deter  a epidemia antes que ela se espalhe ainda 

mais, os infectologistas e neurologistas se esforçam para compreender  como o zica afeta tão 

drasticamente a formação cerebral de bebês. 
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QUESTÃO 03_______________________________________________________________________ 

O texto sinaliza que as ações expressas pelas formas verbais em negrito  

a) são díspares, por isso, incompatíveis em um mesmo espaço de tempo. 

b) ocorrem simultaneamente, com a adequada sinalização da palavra Enquanto. 

c) são possíveis de acontecer, desde que realizadas pelas mesmas pessoas. 

d) foram inadequadamente utilizadas por meio de locuções verbais. 

e) seriam adequadamente apresentadas, se levado em conta o tempo de realização de cada uma delas.  
 

QUESTÃO 04_______________________________________________________________________ 

Assinale a opção que apresenta uma afirmação CORRETA em relação a aspectos gramaticais.   

a)  Em: Tampouco se sabe ao certo como ele tem afetado..., a palavra Tampouco, tem conotação 

afirmativa.  

b)  Em: ... uma síndrome autoimune  misteriosa e difícil de tratar, ..., a palavra destacada poderia ser 

substituída, sem prejuízo do sentido, por crônica . 

c)  No texto predominam somente palavras próprias e adequadas à linguagem científica.. 

d)  Em: que  causa paralisia e que pode ter consequências devastadoras., a palavra em destaque 

recupera o sujeito anteriormente apresentado. 

e)  O uso de formas verbais no tempo presente são inadequadas à apresentação das ideias em 

questão. 
 

QUESTÃO 05_______________________________________________________________________ 

A palavra virologistas é formada pelo processo de sufixação. Nas opções, abaixo, o mesmo só não se 

verifica em   

a) drasticamente. 

b) cerebral. 

c) laboratório. 

d) formação. 

e) epidemiologistas. 
 

TEXTO 02 (Para as questões de06a10) 
 

Para que servem os antioxidantes ? 
 

Dizer que antioxidantes fazem bem para a saúde levanta mais perguntas do que respostas. E a 

principal delas pode ser: mas por que raios temos que combater esses tais de radicais livres? Bem, a 

gente explica. 

 Primeiro saiba que a premissa é verdadeira: os antioxidantes atuam na saúde da pele. 

Portanto, seu consumo é indicado, em geral, a partir dos 25 anos. “Eles são substâncias capazes de 

proteger as células de nosso organismo do estresse oxidativo causado pelo excesso de radicais livres”, 

justifica Nicole Perim, médica dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). 

A questão dos radicais livres 

Mas vamos por partes: primeiro, os radicais livres. A especialista os classifica como moléculas 

muito reativas produzidas durante as reações que normalmente ocorrem no organismo. “Eles podem 

aparecer naturalmente nas células, mas também são resultado de exercício físico exaustivo, má 

alimentação, álcool, cigarro, radiação solar, estresse emocional e poluição ambiental”, esclarece Nicole. 
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Ou seja, já produzimos os radicais livres no nosso corpo, mas sua quantidade é maior de 

acordo com os hábitos que escolhemos. Normalmente eles são neutralizados pelo sistema antioxidante 

que já existe em nosso organismo, porém, em algumas situações, pode ocorrer um desequilíbrio entre a 

produção dos radicais e esse sistema. E é isso o que leva ao estresse oxidativo.“O desequilíbrio altera 

os ciclos de renovação das células, podendo causar danos ao DNA, contribuindo para o envelhecimento 

cutâneo e até mesmo o câncer de pele”, diz Nicole. Dessa forma, os antioxidantes de alimentos e 

cosméticos têm o papel de regular a quantidade de radicais livres no corpo. 

 (...) 
(Revista Vivasaúde. Editora Escala. Edição 155. O poder dos antioxidantes, por Letícia Ronche, p. 80) 

 

QUESTÃO 06_______________________________________________________________________ 

O trecho que mais completa e adequadamente resume o propósito comunicativo do texto, tendo como 

ponto de partida o próprio título é 

a)  ... os antioxidantes atuam na saúde da pele... 

b)  “Eles são substâncias capazes de proteger as células de nosso organismo do estresse oxidativo 

causado pelo excesso de radicais livres”,...  

c)  ... seu consumo é indicado, em geral, a partir dos 25 anos. 

d)  ... moléculas muito reativas produzidas durante as reações que normalmente ocorrem no organismo. 

e)  “... são resultado de exercício físico exaustivo, má alimentação, álcool, cigarro, radiação solar, 

estresse emocional e poluição ambiental”,... 
 

QUESTÃO 07_______________________________________________________________________ 

A leitura do primeiro parágrafo do texto  nos permite afirmar que,  

a)  a pergunta apresentada em nada direciona para a discussão inicial do tema. 

b)  nem todas as indagações e dúvidas relativas ao objeto de discussão serão esclarecidas. 

c)  apesar de se tratar de uma discussão que traz explicações científicas, é utilizada uma linguagem que 

proporciona aproximação com o leitor. 

d)  o entrecruzamento de vozes confunde o leitor quanto ao foco da discussão. 

e)  a pergunta inicial, feita de maneira indireta, tem papel fundamental no que se refere à definição dada 

a radicais livres.  
 

QUESTÃO 08_______________________________________________________________________ 

Sobre a palavra ou expressão destacada em cada trecho, está INCORRETO, quanto aos aspectos 

textuais, o que se afirma em 

a)  Dessa forma , os antioxidantes de alimentos e cosméticos têm o papel de regular a quantidade de 

radicais livres no corpo.(Expressãoque introduz  uma explicação de pouca credibilidade).  

b)  Ou seja , já produzimos os radicais livres no nosso corpo,... (Recurso linguístico utilizado para 

introduzir um esclarecimento sobre algo dito anteriormente). 

c)  A especialista  os classifica como moléculas muito reativas... (Palavra que refere Nicole Perim, 

citada anteriormente). 

d)  ... porém,  em algumas situações, pode ocorrer um desequilíbrio... (Palavra que relaciona sequências 

que apresentam ideias opostas). 

e)  Mas vamos por partes: primeiro , os radicais livres.(Recurso linguístico utilizado para conferir 

organização às ideias a serem expostas). 
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QUESTÃO 09_______________________________________________________________________ 

Marque a opção em cuja frase/fragmento de frase verifica-se uma estrutura com verbo na voz passiva.  

a)  Primeiro saiba que a premissa é verdadeira:... 

b)  “Eles são substâncias capazes de proteger as células de nosso organismo do estresse oxidativo... 

c)  A especialista os classifica como moléculas muito reativas... 

d)  Normalmente eles são neutralizados pelo sistema antioxidante que já existe em nosso organismo,... 

e)  E é isso o que leva ao estresse oxidativo. 

 

QUESTÃO 10_______________________________________________________________________ 

Do ponto de vista morfossintático, é INCORRETO o que se afirma em relação ao termo/estrutura 

destacado/a em  

a)  ... mas sua quantidade é maior de acordo com os hábitos que  escolhemos. (Complemento verbal – 

objeto direto de escolhemos). 

b)  Bem, a gente  explica. (Sujeito de explica). 

c)  ...eles são neutralizados pelo sistema antioxidante que já existe em nosso organismo ,... (Termo 

cuja função é de adjunto adnominal). 

d)  ... os antioxidantes atuam na saúde da pele. Portanto , seu consumo é indicado, em geral, a partir 

dos 25 anos. (Introduz uma explicação conclusiva). 

e)  ... os antioxidantes de alimentos e cosméticos têm o papel  de regular a quantidade de radicais livres 

no corpo. (Complemento: objeto direto de têm). 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
 

QUESTÃO 11_______________________________________________________________________ 

Um computador é um equipamento composto principalmente de Unidade Central de Processamento 

(CPU), memória e periféricos. Diante disso, assinale a alternativa CORRETA em relação às afirmativas 

abaixo: 

 

I)  Exemplos de memória secundária são Hard Disk (HD) e Solid-State Drive (SSD). 

II)  A função principal de uma CPU é controlar os periféricos e aplicações. 

III)  Uma impressora multifuncional (imprime, escaneia, copia) não é considerada periférico de entrada 

e saída. 

 

a) Somente a afirmação I é verdadeira. 

b)  Somente a afirmação II é verdadeira. 

c)  Somente a afirmação III é verdadeira. 

d)  As afirmativas I e II estão corretas. 

e)  As afirmativas II e III estão corretas. 

 

QUESTÃO 12_______________________________________________________________________ 

O Sistema Operacional (SO) Windows 7 é um programa de computador que possui várias 

funcionalidades, entre elas: gerenciar arquivos e pastas, gerenciar o funcionamento dos aplicativos e 

utilitários. Além disso, é possível realizar configurações de ajustes no SO e de dispositivos, obter 

atualizações para correção e melhorar funcionalidades do SO, proteger-se contra vírus e acesso não 

autorizado (antivírus e firewall). Com base no Windows 7, marque a alternativa CORRETA sobre as 

afirmativas seguintes: 

 

I)  O nome de arquivos e pastas pode conter até 256 caracteres, incluindo sinais de pontuação, 

operadores e outros. 

II)  Utilitários são aplicativos que têm uma função específica, tais como editores de texto e planilhas 

eletrônicas. 

III)  A atualização automática é um recurso que, ao ser ativado, pode baixar correções 

automaticamente. 

IV)  O firewall é um aplicativo que tem a função de desfragmentar o disco rígido. 

 

a)  Somente a afirmação I é verdadeira. 

b) Somente a afirmação II é verdadeira. 

c)  Somente a afirmação III é verdadeira. 

d)  Somente a afirmação IV é verdadeira. 

e)  Todas as afirmativas são verdadeiras. 
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QUESTÃO 13_______________________________________________________________________

O editor de textos Microsoft Word 2010 é um aplicativo que contém vários recursos, entre eles: 

formatação de texto, fontes, alinhamento, tabelas, margens, estilo, parágrafo, caixa de texto, figuras e 

impressão. Assinale a alternativa CORRETA

2010: 

I)  Usam-se os botões , os quais são encontrados na régua, para controlar os recuos e margens 

do parágrafo selecionado. 

II)  O botão  serve para fazer acentuação de forma automática.

III)  Para criar um caractere subscrito, usa

IV)  O botão  serve para apagar um texto selecionado.

 

a)  Somente a afirmação I é verdadeira

b)  Somente a afirmação II é verdadeira

c)  Somente a afirmação III é verdadeira

d)  Somente a afirmação IV é verdadeira

e)  Todas as afirmações são verdadeiras.

 

QUESTÃO 14_______________________________________________________________________

A planilha eletrônica Microsoft Excel 2010 é um aplicativo que possui alguns recursos

formatação de texto, fontes, alinhamento, bordas, fórmulas, gráfico e impressão. Escolha a alternativa 

CORRETA sobre as afirmativas abaixo relativas ao Microsoft Excel 2010:

I)  O botão  serve para incluir todas as bordas nas células selecionadas.

II)  Uma célula corresponde ao encontro 

III)  A função =SOMA(A1:A3) retornará a soma do conteúdo das células A1 e A3.

IV)  O botão , permite mesclar (combina duas ou mais células para criar uma nova célula maior) e 

centralizar o seu conteúdo. 

 

a)  Somente a afirmação I é verdadeira

b)  Somente a afirmação II é verdadeira

c)  Somente a afirmação III é verdadeira

d)  Somente a afirmação IV é verdadeira

e)  Todas as afirmações são verdadeiras.
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_______________________________________________________________________

O editor de textos Microsoft Word 2010 é um aplicativo que contém vários recursos, entre eles: 

formatação de texto, fontes, alinhamento, tabelas, margens, estilo, parágrafo, caixa de texto, figuras e 

CORRETA sobre as afirmativas abaixo em relação ao Microsoft Word 

, os quais são encontrados na régua, para controlar os recuos e margens 

serve para fazer acentuação de forma automática. 

ractere subscrito, usa-se o botão . 

serve para apagar um texto selecionado. 

Somente a afirmação I é verdadeira. 

Somente a afirmação II é verdadeira. 

Somente a afirmação III é verdadeira. 

Somente a afirmação IV é verdadeira. 

ções são verdadeiras. 

_______________________________________________________________________

A planilha eletrônica Microsoft Excel 2010 é um aplicativo que possui alguns recursos

hamento, bordas, fórmulas, gráfico e impressão. Escolha a alternativa 

sobre as afirmativas abaixo relativas ao Microsoft Excel 2010: 

serve para incluir todas as bordas nas células selecionadas.

Uma célula corresponde ao encontro de uma ou mais linhas com uma coluna.

retornará a soma do conteúdo das células A1 e A3.

permite mesclar (combina duas ou mais células para criar uma nova célula maior) e 

afirmação I é verdadeira. 

Somente a afirmação II é verdadeira. 

Somente a afirmação III é verdadeira. 

Somente a afirmação IV é verdadeira. 

verdadeiras. 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM8 

_______________________________________________________________________ 

O editor de textos Microsoft Word 2010 é um aplicativo que contém vários recursos, entre eles: 

formatação de texto, fontes, alinhamento, tabelas, margens, estilo, parágrafo, caixa de texto, figuras e 

ativas abaixo em relação ao Microsoft Word 

, os quais são encontrados na régua, para controlar os recuos e margens 

_______________________________________________________________________ 

A planilha eletrônica Microsoft Excel 2010 é um aplicativo que possui alguns recursos, tais como: 

hamento, bordas, fórmulas, gráfico e impressão. Escolha a alternativa 

serve para incluir todas as bordas nas células selecionadas. 

de uma ou mais linhas com uma coluna. 

retornará a soma do conteúdo das células A1 e A3. 

permite mesclar (combina duas ou mais células para criar uma nova célula maior) e 
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QUESTÃO 15_______________________________________________________________________ 

A rede mundial de computadores, chamada de Internet, consiste de aplicações que permitem a 
comunicação entre dispositivos, mesmo de forma remota. Escolha a alternativa CORRETA, sobre as 
afirmativas da Internet: 
 

I)  As redes sociais normalmente usam o protocolo HTTPS para acelerar as suas velocidades de 
comunicação. 

II)  O endereço de rede, também chamado de endereço IP, não é obrigatório para que um dispositivo 
se comunique a outro na Internet. 

III)  O protocolo é um mecanismo que permite a comunicação entre quaisquer dispositivos que 
suportem o padrão TCP/IP. 

 

a)  Somente a afirmação I é verdadeira. 
b)  Somente a afirmação II é verdadeira. 
c)  Somente a afirmação III é verdadeira. 
d)  As afirmações I e II são verdadeiras. 
e)  As afirmações II e III são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 16_______________________________________________________________________ 

Os navegadores, tais como: Internet Explorer, Mozilla Firefox e Chrome, são aplicativos que permitem 
ao usuário surfar na Internet. Responda a alternativa CORRETA sobre as afirmativas dos navegadores 
abaixo: 
 

I)  O endereço web, tal como: http://www.nucepe.uespi.br, também chamado de 
UniformResourceLocator (URL), é utilizado para que os usuários possam acessar as páginas do 
site. 

II)  Nos Históricos dos navegadores é possível localizar as últimas páginas que foram visitadas. 
III)  O Google Chrome não é um navegador, ele apenas funciona como buscador de conteúdo. 
 

a)  Somente a afirmação I é verdadeira. 
b)  Somente a afirmação II é verdadeira. 
c)  Somente a afirmação III é verdadeira. 
d)  As afirmações I e II são verdadeiras. 
e)  As afirmações II e III são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 17_______________________________________________________________________ 

O Correio Eletrônico é um serviço da Internet que permite envio e recebimento de mensagens (e-mails) 
entre usuários. Nas alternativas abaixo, escolha a CORRETA em relação às afirmativas sobre Correio 
Eletrônico. 
 

I)  O envio de e-mails não depende que o destinatário esteja conectado à Internet. 
II)  O e-mail contém alguns campos, entre eles: remetente, destinatário (para, cópia e cópia oculta), 

assunto e corpo. 
III)  A Caixa de Entrada é a pasta padrão onde os e-mails são armazenados para serem lidos pelo 

destinatário. 
IV)  É possível anexar arquivos de vídeo nos e-mails. 
 

a)  Somente a afirmação I é verdadeira. 
b)  Somente a afirmação II é verdadeira. 
c)  Somente a afirmação III é verdadeira. 
d)  Somente a afirmação IV é verdadeira. 
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e)  Todas as afirmações são verdadeiras. 
QUESTÃO 18_______________________________________________________________________ 

O Sistema Operacional (SO) Windows 7 permite a configuração do seu ambiente de trabalho e de 
dispositivos. Dentre as alternativas abaixo, escolha a CORRETA em relação às afirmativas sobre o 
Windows 7. 
 

I)  Os passos seguintes são usados para configurar a impressora: Acessar o botão Iniciar >Painel de 
Controle>Sistema e Segurança>Ferramentas Administrativas e clique duas vezes em Configuração 
do Sistema. 

II)  Para configurar uma nova rede Wi-Fi, os passos necessários são: Acessar o botão Iniciar > Painel 
de Controle > Redes e Internet > Central de Rede e Compartilhamento > Gerenciar Redes sem Fio 
e clicar em “Adicionar”. 

III)  Para acessar o Painel de Controle, os seguintes passos são necessários: botão Iniciar > 
Configurações do Sistema > Acessibilidade > Painel de Controle. 

 

a)  Somente a afirmação I é verdadeira. 
b)  Somente a afirmação II é verdadeira. 
c)  Somente a afirmação III é verdadeira. 
d)  As afirmações I e II são verdadeiras. 
e)  As afirmações II e III são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 19_______________________________________________________________________ 

O campo de destinatário é dividido em três tipos, tais como Para, Cópia (CC), Cópia Oculta (CCO). 
Assinale a alternativa CORRETA sobre as afirmativas do campo de destinatário. 
 

I)  O tipo Para é usado para indicar o remetente do e-mail. 
II)  O tipo CC é usado para indicar um ou mais destinatários que serão copiados no e-mail. 
III)  O tipo CCO é usado para indicar um ou mais destinatários que serão copiados no e-mail, mas que 

não serão revelados aos outros destinatários. 
 

a)  Somente a afirmação I é verdadeira. 
b)  Somente a afirmação II é verdadeira. 
c)  Somente a afirmação III é verdadeira. 
d)  As afirmações I e II são verdadeiras. 
e)  As afirmações II e III são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 20_______________________________________________________________________ 

A Internet funciona devido a vários protocolos do padrão TCP/IP. Dentre as alternativas abaixo, escolha 
a CORRETA sobre as afirmativas dos protocolos da Internet. 
 

I)  O protocolo para realizar upload e download de arquivos é o Simple Mail TransferProtocol (SMTP). 
II)  A tradução de nomes de máquinas em endereços IP e vice-versa é realizada pelo Domain Name 

System (DNS). 
III)  O protocolo File TransferProtocol (FTP) é usado para enviar e-mails entre usuários. 
 

a)  Somente a afirmação I é verdadeira. 
b)  Somente a afirmação II é verdadeira. 
c)  Somente a afirmação III é verdadeira. 
d)  As afirmações I e II são verdadeiras. 
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e)  As afirmações II e III são verdadeiras. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21________________________________________________________________ 

Sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem −SAE, considere: 

I.  O técnico de enfermagem tem papel fundamental tanto na execução da prescrição de enfermagem 

quanto na observação do cliente, obtendo informações relevantes que podem contribuir na análise 

da evolução do paciente. 

II.  Compete ao técnico de enfermagem contribuir com dados e informações apenas para subsidiar a 

etapa que corresponde à anotação de enfermagem. 

III.  O técnico de enfermagem é coparticipante do processo e como tal deve ser também um 

colaborador nas tomadas de decisões quanto às intervenções de enfermagem aplicadas ao 

paciente.  

IV.  A evolução de enfermagem, sendo a fase final da SAE é a mais importante do processo, deve ser 

realizada por todos os profissionais da equipe de enfermagem. 

 

Está CORRETO o que consta apenas em:  

a) I e IV. 

b) II. 

c) I e III. 

d) II, III e IV. 

e) I, II e III. 

 

QUESTÃO 22________________________________________________________________ 

Maria trabalha como técnica de enfermagem e é uma das pessoas da equipe que faz balanço hídrico na 

unidade de internação aonde trabalha. Os índices que ela registra, respectivamente, como perda e 

entrada de líquido no organismo são: 

a) urina e hidratação venosa. 

b) diarreia e vômito. 

c) chá e suco. 

d) fezes e urina. 

e) hemotransfusãoe hidratação oral. 

 

QUESTÃO 23________________________________________________________________ 

José é técnico de enfermagem, e de acordo com as suas atribuições, só deve administrar 

medicamentos mediante: 

a) indicação do tratamento. 

b) prescrição médica. 

c) avaliação do paciente. 

d) anamnese rigorosa. 

e) sintomatologia clínica. 
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QUESTÃO 24________________________________________________________________ 

A enfermagem usa algumas terminologias no cuidado com o paciente, assinale a alternativa que 

contém respectivamente as seguintes terminologias: Anasarca – Epistaxe – Pirético  

a) dor de cabeça – sangramento anal – febril. 

b) edema generalizado – sangramento anal – febril. 

c) edema localizado – sangramento nasal – febril. 

d) edema generalizado – sangramento nasal – febril. 

e) dor abdominal – sangramento abdominal – febril. 
 

QUESTÃO 25________________________________________________________________ 

A administração de 500 ml de soro fisiológico foi prescrita para correr em 6 horas. No cálculo do número 

de gotas que deve correr por minuto, o técnico de enfermagem utiliza uma constante numérica 

multiplicada pelo tempo total. Essaconstante numérica é igual a: 

a) 20. 

b) 5. 

c) 60. 

d) 2. 

e) 3. 
 

QUESTÃO 26________________________________________________________________ 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) adota nos serviços de saúde a Precaução Padrão 
para o cuidado a todos os usuários. Sobre as condutas a serem adotadas referentes à Precaução 
Padrão, é CORRETO afirmar:  

a) óculos, máscara e avental devem ser utilizados quando houver risco de contato com sangue ou 
secreções, para proteção da mucosa de olhos, boca, nariz, roupa e superfícies corporais.   

b) a higienização das mãos deve ser realizada apenas quando estas estiverem visivelmente sujas ou 
contaminadas. 

c) os agentes antissépticos, como os sabões, são substâncias aplicadas à pele para reduzir apenas o 
número de agentes da microbiota transitória, não sendo reduzidos ou eliminados os agentes da 
microbiota residente.  

d) devem-se utilizar luvas estéreis para manipular roupas sujas de paciente portador de bactéria 
multiresistente.  

e) o álcool a 70% pode ser utilizado como substituto da higienização das mãos com água e sabão, 
mesmo que as mãos estejam visivelmente sujas. 

 

QUESTÃO 27________________________________________________________________ 

A destruição de micro-organismos existentes nas camadas superficiais ou profundas da pele, mediante 

a aplicação de um agente germicida de baixa causticidade, hipoalergênico e passível de ser aplicado 

em tecido vivo é chamada 

a) desinfecção. 

b) antissepsia. 

c) esterelização. 

d) assepsia. 

e) desinfestação. 
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QUESTÃO 28________________________________________________________________ 

As áreas dos serviços de saúde são classificadas, em relação ao risco de transmissão de infecções, 

com base nas atividades realizadas em cada local. Assim sendo, nas unidades de saúde, a área 

ocupada por pacientes com doenças infecciosas de baixa transmissibilidade e doenças não infecciosas 

denomina-se: 

a) área sensível. 

b) área não crítica. 

c) área semicrítica. 

d) área crítica. 

e) área sem contaminação. 

 

QUESTÃO 29________________________________________________________________ 

As úlceras de pressão são lesões localizadas na pele e/ou tecido ou estrutura subjacente, geralmente 

sobre uma proeminência óssea, resultante de pressão isolada ou combinada com fricção e / ou 

cisalhamento. As áreas mais comuns à formação de úlcera por pressão são: 

a) maléolo, cotovelo, sacro e calcâneo. 

b) sacro, cóccix, escápula e orelha. 

c) maléolo, cotovelo, cóccix e orelha. 

d) sacro, cóccix, trocânter e calcâneo. 

e) trocânter, calcâneo, cotovelo e maléolo. 

 

QUESTÃO 30________________________________________________________________ 

A obstrução da via respiratória superior é uma emergência com risco de vida.  A manobra que provoca 

a elevação do diafragma, forçando o ar a partir dos pulmões para criar uma tosse artificial que pode 

expulsar o corpo estranho obstrutor é: 

a) Manobra de Heimlich. 

b) Manobra de Chompret. 

c) Manobra de Schuster. 

d) Manobra de Brudzinski. 

e) Manobra de Valsalva. 
 

QUESTÃO 31________________________________________________________________ 

A colostomia é a porção do intestino exteriorizada através da parede abdominal. Esta abertura será o 

local por onde sairão as fezes que, por sua vez, serão armazenadas em uma bolsa coletora. Entre as 

atividades de promoção de higiene e conforto dos clientes com colostomia, deve-se promover cuidados 

com as bolsas de colostomia. A CORRETA execução desses procedimentos exige os itens indicados 

abaixo, EXCETO, 

a) explicar o procedimento ao cliente. 

b) promover a privacidade do cliente. 

c) registrar as características do material encontrado. 

d) utilizar luvas estéreis. 

e) evitar o trauma do local onde é colocado a bolsa coletora. 
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QUESTÃO 32________________________________________________________________ 

O curativo com placa de hidrocolóide é indicado para o tratamento de feridas: 

a) infectadas, com baixa exsudação, e sua troca deve ser realizada em até quinze dias. 
b) sem infecção, com alta exsudação, e sua troca deve ser realizada de três em três dias. 
c) sem infecção, com baixa exsudação, e sua troca deve ser realizada em até sete dias. 
d) infectadas, com moderada exsudação, e sua troca deve ser realizada entre três e sete dias. 
e) contaminadas, com alto exsudação, e sua troca deve ser realizada diariamente. 
 

QUESTÃO 33________________________________________________________________ 

Considere as afirmações abaixo: 

I -  O período pré-operatório abrange desde o momento pela decisão cirúrgica até o término da 
cirurgia. 

II - De modo geral, as intervenções cirúrgicas são realizadas seguindo uma lógica de quatro fases 
fundamentais: diérese,hemostasia, cirúrgia propriamente dita e síntese. 

III -  O período pré-operatório divide-se em mediato e imediato. 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) I é falsa, II e III são verdadeiras. 
b) I e III são falsas, II é verdadeira. 
c) II e III são falsas, I é verdadeira. 
d) III é falsa, I e II são verdadeiras. 
e) I e III  são verdadeiras e II é falsa. 
 
 

QUESTÃO 34________________________________________________________________ 

Segundo o Ministério da Saúde, fatores como o aumento da expectativa de vida e o avanço tecnológico, 
aliados às inovações terapêuticas, favorecem tanto ao processo de reabilitação do doente agudo, como 
a um melhor controle do doente crônico. Sendo assim, podemos considerar o Infarto Agudo do 
Miocárdio e os Acidentes Vasculares Cerebrais como: 

a) doenças agudas. 
b) episódios agudos de condições crônicas. 
c) doenças crônicas. 
d) episódios crônicos de doenças agudas. 
e) doenças autoimunes. 
 

QUESTÃO 35________________________________________________________________ 

Analise as proposições abaixo: 

I- A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria que afeta principalmente 

os pulmões, mas também pode ocorrer em outros órgãos do corpo, como ossos, rins e meninges. 

II-  O tratamento da tuberculose à base de antibióticos é 100% eficaz, no entanto, não pode haver 

abandono.  

III- A transmissão da tuberculose é indireta, de pessoa a pessoa, através de pequenas gotículas de 

saliva, expelidas ao falar, espirrar ou tossir de um indivíduo contaminado, portanto, a aglomeração 

de pessoas é o principal fator de transmissão.  
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IV- Má alimentação, falta de higiene, tabagismo, alcoolismo ou qualquer outro fator que gere baixa 
resistência orgânica, também, favorece o estabelecimento da tuberculose. 

Podemos afirmar que todas estão corretas, EXCETO a(s), 

a) I,II e IV. 
b) I e III. 
c) I. 
d) III e IV. 
e) III. 
 

QUESTÃO 36________________________________________________________________ 

Aparecida é professora e tem 45 anos, recebeu o diagnóstico de hanseníase multibacilar. Ela reside 
com outras cinco pessoas adultas que deverão ser avaliadas. O controle dos comunicantes familiares 
deve ser realizado porque: 

a) a hanseníase é uma doença incapacitante. 
b) os adultos não foram vacinados com BCG-ID. 
c) a hanseníase é uma doença de notificação compulsória. 
d) os comunicantes deverão receber quimioprofilaxia específica. 
e) o paciente constitui uma fonte de infecção por via respiratória. 
 

QUESTÃO 37________________________________________________________________ 

O diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e associadas a 
complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, 
coração e vasos sanguíneos. Em relação ao Diabetes, é CORRETO afirmar: 

a) Diabetes tipo 2 manifesta-se de maneira abrupta e atinge principalmente crianças e adolescentes. 
b) Diabetes tipo 1 é característico da fase adulta, ocorrendo preferencialmente em indivíduos obesos. 
c) No Diabetes tipo 2, as pessoas geralmente são magras e não possuem história da doença na família. 
d) O diabetes tipo 1 atinge principalmente crianças e adolescentes, necessitando de uso de insulina, 

controle de dieta e atividades físicas. 
e) No diabetes tipo 1 existe uma combinação de dois fatores - a diminuição da secreção de insulina e 

um defeito na sua ação, conhecido como resistência à insulina.  
 

QUESTÃO 38________________________________________________________________ 

As doenças sexualmente transmissíveis (DST) continuam sendo um problema de saúde pública e de 
difícil abordagem entre idosos, adultos e jovens. Acerca dessas patologias, assinale a alternativa 
CORRETA.  

a) A transmissão do vírus HIV é realizada através das vias sexual e sanguínea, da transmissão vertical, 
dos objetos pérfuro-cortantes contaminados e da amamentação.  

b) Todas as DSTs podem ser transmitidas durante a gravidez, porém a sífilis, a gonorreia, o herpes e a 
AIDS raramente são transmitidos no momento do parto.  

c) A revolução sexual e o uso dos métodos anticoncepcionais foram os principais fatores responsáveis 
pelo aumento dos índices das DSTs em idosos.  

d) A sífilis pode ser diagnosticada como congênita, quando transmitida da mãe para o feto, apenas no 
último trimestre da gestação.  

e) As DSTs contaminam o indivíduo uma única vez, fato explicado pela presença de anticorpos contra o 
microrganismo após a primeira infecção.  
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QUESTÃO 39________________________________________________________________ 

A vacina contra difteria e tétano faz parte do calendário de vacinas das gestantes. Pode ser dispensada 

desta vacina no pré-natal a gestante que: 

a) recebeu a última dose de reforço dessa vacina há menos de dez anos. 

b) já teve tétano anteriormente e recebeu vacina há  mais de três anos. 

c) recebeu a última dose de reforço dessa vacina há menos de cinco anos. 

d) recebeu o esquema completo de DPT na infância. 

e) recebeu a vacina tetraviral poucos meses antes de engravidar. 

 

QUESTÃO 40________________________________________________________________ 

Substância gordurosa, esbranquiçada, produzida pelas glândulas sebáceas e que normalmente recobre 

o corpo do feto. Sua quantidade aumenta à medida que se aproxima o final da gravidez. Alguns estudos 

mostram uma ação protetora desta substância sobre a pele do feto, trata-se de: 

a) bossa serossanguínea. 

b) vérnixcaseoso. 

c) hemangioma capilar. 

d) mílio. 

e) mancha mongólica. 

 

QUESTÃO 41________________________________________________________________ 

O aleitamento materno tem sido considerado um importante aliado e se revelado como importante 

estratégia para reduzir a morbimortalidade infantil. Sobre esse tema, coloque V nas afirmativas 

Verdadeiras e F nas afirmativas Falsas. 
 

(   )  O aleitamento materno exclusivo ocorre quando a criança recebe somente leite materno, direto da 

mama ou ordenhado. 

(   )  O aleitamento materno exclusivo deve ser oferecido ao bebê até os dois anos de idade.  

(   )  Os hormônios responsáveis pela ejeção e produção do leite materno são, respectivamente, 

prolactina e ocitocina.  

(   )  Os principais fatores relacionados à criança, refletindo um ganho de peso inadequado durante o 

aleitamento materno são: sucção débil; mamadas curtas e ou infrequentes; baixo rendimento do 

leite ingerido; aumento das necessidades energéticas.  

(   )  O colostro começa a ser secretado no terceiro trimestre da gestação até 29 dias após o parto. Não 

há diferença na composição do colostro para o recém-nascido a termo e pré-termo.  

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.  

a) F – V – F – V – V. 

b) F – F – F – V – V. 

c) V – F – F – V – F. 

d) F – F – V – F – F. 

e) V – V – F – F – V. 
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QUESTÃO 42________________________________________________________________ 

A avaliação do recém-nascido deve começar no momento do nascimento. Através da Escala de Apgar, 

são observados alguns sinais, EXCETO, 

a) frequência cardíaca, esforço respiratório e cor. 

b) frequência cardíaca, esforço respiratório e tônus muscular. 

c) esforço respiratório, irritabilidade reflexa e cor. 

d) tônus muscular, irritabilidade reflexa e frequência cardíaca. 

e) acuidade visual, coto umbilical e frequência cardíaca. 

 

QUESTÃO 43________________________________________________________________ 

O puerpério é considerado o período do ciclo gravídico-puerperal em que o organismo materno retorna 

a suas condições pré-gravídicas e é caracterizado pelas regressões das modificações locais e 

sistêmicas que foram provocadas pela gravidez.O puerpério imediato inicia-se:  

a) logo após o 10° dia do parto. 

b) logo após a saída do bebê e dura aproximadamente 3 horas. 

c) logo após o 11º dia do parto. 

d) logo após a saída da placenta e dura aproximadamente 2 horas. 

e) logo após o 1º dia do parto e dura10 dias. 

 

QUESTÃO 44________________________________________________________________ 

Analise as proposições abaixo: 

I-  Antes da realização do exame de Papanicolau a mulher não deve estar menstruada e não deve ter 
tido relação sexual e nem ter usado duchas ou medicamentos vaginais nas 48 horas antes da 
coleta. 

II-  São alguns fatores de risco para o câncer de mama: mulheres que tiveram menarca precoce, 
ocorrência da primeira gravidez após os 30 anos, mulheres com história familiar de câncer de 
mama masculino. 

III-  As indicações para a contracepção de Emergência (Pílula do Dia Seguinte) são reservadas a 
situações especiais e excepcionais, não deve ser usado como rotina.  

IV- Os métodos de planejamento familiar são eficazes, se utilizados corretamente. Os métodos de 
barreira impedem que o espermatozóide chegue ao útero, são exemplos deste método: camisinha, 
diafragma, tabelinha e coito interrompido. 

É CORRETO o que se afirma em: 

a) todos os itens. 

b) apenas nos itens I, II e III. 

c) apenas nos itens I e IV. 

d) apenas nos itens I e II. 

e) apenas nos itens I, II e IV. 
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QUESTÃO 45________________________________________________________________ 

Marque a alternativa CORRETA sobre os Centros de Atenção Psicossociais( CAPS) : 

a) Os CAPSad oferecem atenção ambulatorial diária aos dependentes químicos, desde o atendimento 

individual,  atendimentos em grupo ou oficinas terapêuticas e visitas domiciliares. 

b) Os CAPSad oferecem atenção ambulatorial diária a adolescentes, desde o atendimento individual, 

até atendimentos em grupo ou oficinas terapêuticas e visitas domiciliares. 

c) Os CAPS são instituições destinadas a acolher os pacientes com transtornos mentais, estimular sua 

integração social e familiar. Entretanto, não constituem uma estratégia do processo de reforma 

psiquiátrica. 

d) O CAPSé um programa do Ministério da Saúde que realiza atendimento a indivíduos com transtornos 

mentais graves e persistentes, a pessoas com sofrimento e/ou transtornos mentais em geral, 

excluindo aqueles decorrentes do uso de álcool e/ou outras drogas. 

e)  O CAPS i é o CAPS infantil, que atende apenas crianças  com transtornos mentais graves e 

persistentes ou que fazem uso de álcool e outros tipos de drogas, e a sua instalação é autorizada em 

municípios com população acima de 150.000 habitantes. 

 

QUESTÃO 46________________________________________________________________ 

Fase inicial da adolescência, caracterizada pelas transformações físicas e biológicas no corpo dos 

meninos e meninas. 

a) Puberdade. 

b) Maturidade. 

c) Pós-adolescência. 

d) Infância. 

e) Juventude. 

 

QUESTÃO 47________________________________________________________________ 
 

A saúde do idoso merece uma atenção especial por parte da assistência de enfermagem. De acordo 

com os fenômenos e riscos desse ciclo de vida, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) A instabilidade postural é um fenômeno relacionado ao risco de quedas. 

b) A dificuldade de mastigação por lesão oral ou uso de prótese dentária acarreta risco nutricional. 

c) O aumento das funções cognitivas leva ao isolamento social. 

d) O  tratamento de múltiplas patologias crônicas leva àiatrogenia. 

e) A dificuldade de audição  acarreta risco financeiro. 
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QUESTÃO 48________________________________________________________________ 

Descoberto em 1947, na floresta de Zika em Uganda, o vírus hoje amedronta o mundo. Sobre o Zika 

Vírus, marque aalternativa INCORRETA. 
 

a) O Zika vírus, inicialmente encontrado em macacos, infecta um mosquito da espécie Aedes que o 

transmite ao picar seres humanos e outros mamíferos. 

b) Os sintomas mais comuns ocorrem de 2 a 7 dias após a picada do mosquito e são: febre, pontos ou 

manchas avermelhadas na pele, dores articulares e conjuntivite. 

c) Os mosquitos são os mesmos que transmitem o Chikungunya e a dengue. São agressivos durante o 

dia, mas as picadas podem ocorrer também à noite. Os mosquitos se tornam infectados pelo vírus 

quando picam uma pessoa que já tem a doença. 

d) Recentemente, um pouco antes do carnaval, a Fundação Oswaldo Cruz do Ministério da Saúde do 
Brasil, anunciou ter encontrado a vacina para a prevenção do Zika,sendo disponibilizada nos postos 
de saúde até o final do ano. 

e) Estudos recentes apontam que a  transmissão da mãe para o filho possa ocorrer durante a gestação. 
Há suspeita de uma associação entre o Zika e o aumento dos casos de microcefalia. 

 

QUESTÃO 49________________________________________________________________ 

Sandra é técnica de enfermagem, o seu último plantão foi super agitado e não teve como verificar os 
sinais vitais de todos os pacientes, mas, por temer uma advertência da enfermeira, registrou os valores 
anteriores nos prontuários como se tivesse cumprido essa tarefa. Ao chegar em casa se arrependeu e 
ligou para a enfermeira contando o ocorrido. O fato de o infrator ter relatado a ocorrência, por sua livre e 
espontânea vontade, é caracterizado no código de ética de enfermagem como: 

a) isenção. 
b) atenuante. 
c) dolo. 
d) agravante. 
e) omissão. 
 

QUESTÃO 50________________________________________________________________ 

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, trata-se de uma proibição: 

a) prestar assistência de enfermagem à clientela, sem discriminação de qualquer natureza. 
b) prestar informações ao cliente a respeito dos possíveis riscos da assistência de enfermagem. 
c) decidir de acordo com sua consciência sobre a participação em ato abortivo, nos casosprevistos em 

Lei. 
d) alertar outros profissionais, quando diante de falta cometida por imperícia, imprudência ou 

negligência. 
e) ministrar medicamentos sem certificar-se da natureza das drogas que os compõem. 


