
CONCURSO PÚBLICO UFMG / 2016
TÉCNICO EM ENFERMAGEM

LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO

Antes de começar a fazer as provas:
Verifique se este caderno contém •	
proVas de: Língua portuguesa/ 
Legislação, com 15 questões; e  Específica 
do Cargo, com 30 questões, com  
4 (quatro) alternativas, cada uma dessas 
questões, sequencialmente numeradas de 
01 a 45.

Caso haja algum problema, solicite a 
substituição do seu caderno de provas.

Na Folha de Respostas:
Confira seu nome e número de inscrição.•	
assine, a TINTa, no espaço indicado.•	

ao transferir as respostas para a Folha de 
respostas:

UsE somENTE CaNETa azUL •	 ou prETa 
e aplique traços firmes dentro da área 
reservada à letra correspondente a cada 
resposta, conforme o modelo:

            a       B       C       D
00 -         

sua resposta NÃO será computada, se houver 
marcação de mais de uma alternativa.

NÃo DEIXE NENHUma QUEsTÃo sEm 
rEsposTa.

a FoLHa DE rEsposTas não deve ser 
dobrada, amassada ou rasurada. 

sua prova somENTE poDErá sEr 
ENTrEgUE após o TÉrmINo Do pEríoDo 
DE sIgILo. Levante o braço, para que o fiscal 
possa recolhê-la.

Você deverá aguardar o fiscal se aproximar 
para, então, entregar o CaDErNo DE proVas 
e a FoLHas DE rEsposTa.

Você NÃo poderá levar consigo o Caderno de 
provas.

o rascunho de gabarito, localizado ao final 
do Caderno de provas, só poDErá sEr 

DEsTaCaDo pELo FIsCaL.

recolha seus objetos, deixe a sala e, em 
seguida, o prédio. a partir do momento em que 
sair da sala e até a saída do prédio, continuam 
válidas as proibições ao uso de aparelhos 
eletrônicos e celulares, bem como não lhe é 
mais permitido o uso dos sanitários.

Duração total das provas,  
incluindo transcrição da  
FOLHA DE RESPOSTAS:

TRÊS HORAS

UNIVErsIDaDE FEDEraL DE mINas gEraIs
pró-rEITorIa DE rECUrsos HUmaNos

DEparTamENTo DE DEsENVoLVImENTo DE rECUrsos HUmaNos
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO

Dormir para lembrar

Tirar uma soneca após a aula pode ajudar a fixar na memória o conteúdo aprendido, diz pesquisa 
brasileira.

atire a primeira pedra quem nunca tirou uma soneca depois da aula. mas ninguém precisa se sentir 
culpado: a neurociência tem a desculpa perfeita para fechar os olhos e descansar após um turno cansativo 
na escola ou na universidade. pesquisadores da Universidade Federal do rio grande do Norte (UFrN) 
concluíram que a tão valorizada soneca ajuda a consolidar as memórias do que se aprende em sala 
de aula. Trocando em miúdos, dormir depois da aula ajuda a reforçar o que foi aprendido e mantém a 
memória viva por mais tempo.

os pesquisadores fizeram uma série de testes com 584 alunos de 10 a 15 anos de sete escolas da 
cidade de Natal, no rio grande do Norte. Eles queriam avaliar o que estava sendo registrado na mente 
dos indivíduos em uma soneca logo após a aula. para isso, dividiram as turmas em dois grupos – grupo 
soneca e grupo vigília – e, depois que o primeiro grupo tirava sonecas de 50 minutos a duas horas de 
duração, aplicaram testes com perguntas sobre o que havia sido exposto na classe, com temas que 
incluíam matemática, geografia e ciências.

realizados em duas etapas com intervalo de cinco dias, os testes mostraram que o grupo soneca 
lembrava mais claramente do que foi visto nas aulas. “Concluímos que há um aumento de cerca de 
10% na retenção da memória em crianças que cochilavam logo após a aula”, pontua sidarta ribeiro, 
neurocientista da UFrN e um dos autores do estudo, publicado na revista estrangeira Frontiers in 
Systems Neuroscience.

(Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2015/07/dormir-para-lembrar. acesso em: 23 jul. 2016)

QUESTÃO 01

a expressão presente no trecho “atire a primeira pedra quem nunca tirou uma soneca depois da aula” 
origina-se de um ditado popular que aponta para

a) a necessidade dos seres humanos de se esconderem das suas culpas.

B) a tendência do homem em observar, no outro, algo que também comete.

C) o desejo de transferir a um inocente a culpa pelos seus próprios delitos.

D) o ímpeto da humanidade em reagir com violência àquilo que desaprova.

QUESTÃO 02

Há uso da linguagem conotativa no trecho:

a) “mas ninguém precisa se sentir culpado”.

B) “a desculpa perfeita para fechar os olhos”.

C) “Trocando em miúdos, dormir depois da aula ajuda”.

D) “a tão valorizada soneca ajuda a consolidar as memórias”.
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QUESTÃO 03

No trecho “Eles queriam avaliar o que estava sendo registrado na mente dos indivíduos em uma soneca 
logo após a aula.” o pronome grifado refere-se a

a) indivíduos.

B) alunos.

C) pesquisadores.

D) testes.

QUESTÃO 04

No trecho: “a neurociência tem a desculpa perfeita para fechar os olhos e descansar após um turno 
cansativo na escola ou na universidade.”, a palavra desculpa tem o sentido de

a) perdão.

B) pretexto.

C) resposta.

D) instigação.

QUESTÃO 05

releia o seguinte trecho do texto: 

mas ninguém precisa se sentir culpado: a neurociência tem a desculpa perfeita para fechar os olhos e 
descansar após um turno cansativo na escola ou na universidade.

Nesse trecho, os dois pontos foram usados para anteceder uma

a) enumeração.

B) síntese.

C) explicação.

D) citação.

Leia o seguinte texto, para responder as QUEsTÕEs de 06 a 08.

Coma com plástico e tudo

Comprar uma pizza congelada, assar e comer sem precisar tirar do plástico – um plástico de tomate, 
diga-se de passagem. Já pensou? pois é essa a ideia dos pesquisadores da Empresa Brasileira de 
pesquisa agropecuária (Embrapa), que desenvolveram um novo tipo de embalagem para alimentos, 
feita a partir de frutas e legumes, que pode ser ingerida sem trazer prejuízos à saúde.

as películas plásticas comestíveis podem ser fabricadas com alimentos como mamão, cenoura, 
beterraba e outros. De acordo com o engenheiro de materiais José manoel marconcini, pesquisador 
da Embrapa, a nova tecnologia é sustentável – não causa danos ao meio ambiente – porque evita o 
desperdício.

outra vantagem é que os produtos vão poder durar por mais tempo. “Durante a fabricação da película, 
são adicionadas substâncias antimicrobianas para proteger os alimentos de microrganismos”, explica 
José manoel. “Essas substâncias estendem o prazo de validade dos produtos”.

a fabricação do plástico comestível inclui a desidratação dos alimentos e a adição de nanomateriais 
para dar liga e resistência semelhantes às embalagens convencionais. são adicionados também 
ingredientes para dar gosto ou cor.

(Disponível em: http://chc.cienciahoje.uol.com.br/coma-com-plastico-e-tudo/. acesso em: 29 jun. 2016.)
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QUESTÃO 06

Esse texto tem como finalidade divulgar

a) a invenção de embalagens comestíveis.

B) as vantagens da reutilização de alimentos.

C) o crescimento da tecnologia sustentável.

D) os trabalhos desenvolvidos pela Embrapa.

QUESTÃO 07

o produto desenvolvido pela Embrapa utiliza-se de tecnologia sustentável porque

a) blinda os micróbios.

B) desidrata alimentos.

C) utiliza nanomateriais.

D) preserva a natureza.

QUESTÃO 08

No trecho: 

pois é essa a ideia dos pesquisadores da Empresa Brasileira de pesquisa agropecuária (Embrapa), 
que desenvolveram um novo tipo de embalagem para alimentos, feita a partir de frutas e legumes, que 
pode ser ingerida sem trazer prejuízos à saúde.

a oração grifada relaciona-se ao termo anterior

a) especificando-o.

B) contrapondo-o.

C) restringindo-o.

D) excluindo-o.

QUESTÃO 09

o homem pediu várias revistas a Laura para ampliar o acervo de sua empresa. Ele conhece Laura e 
sabe que muitas editoras podem oferecer a Laura muitos exemplares.

a substituição dos termos destacados por pronomes oblíquos átonos está CorrETa, de acordo com 
a norma padrão, em

a) o homem pediu-lhe várias revistas para ampliar o acervo de sua empresa. Ele conhece-a e sabe 
que muitas editoras podem oferecer-lhe muitos exemplares.

B) o homem pediu-lhe várias revistas para ampliar o acervo de sua empresa. Ele a conhece e sabe 
que muitas editoras podem oferecer-lhe muitos exemplares.

C) o homem lhe pediu várias revistas para ampliar o acervo de sua empresa. Ele a conhece e sabe 
que muitas editoras podem oferecer-lhe muitos exemplares.

D)  o homem lhe pediu várias revistas para ampliar o acervo de sua empresa. Ele a conhece e sabe 
que muitas editoras podem lhe oferecer muitos exemplares.
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QUESTÃO 10

Leia o seguinte texto, para responder a QUEsTÃo 10.

Os cartões de crédito

Não raro quando alguém está atolado em dívidas, os cartões costumam ser apontados como os 
vilões da história. se um dia aceitamos um cartão, evidentemente estávamos pensando que ele nos 
traria algumas vantagens. E assim, acredito, pensaram 40 milhões de brasileiros que hoje são titulares 
de um cartão.

Veja algumas características:

1) Conveniência: sempre que precisar você tem poder de compra.

2) Segurança: É muito mais seguro carregar um cartão de crédito.

3) Emergência: pode ser útil se você passar por uma situação emergencial.

4) Prêmios: alguns cartões de crédito oferecem prêmios, descontos, bônus, milhas. 

5) Facilidade: Com o cartão de crédito tudo é fácil, inclusive gastar além da conta.

6) Fraude:  são inúmeras as histórias que escutamos sobre como os cartões de crédito são  
  clonados.

(Disponível em: <http://www2.uol.com.br/vyaestelar/cartao_de_credito01.htm>. acesso em: set. 2015. adaptado.)

são desvantagens do cartão de crédito:

a) prêmios e segurança.

B) fraude e facilidade.

C) segurança e emergência.

D) conveniência e facilidade.

QUESTÃO 11

assinale a frase escrita de acordo com a norma culta da língua portuguesa.

a) o comerciante que vende à vista consegue mais lucro em seus produtos.

B) Dirigiu-se ao tribunal disposto à falar acerca do assedio que vem recebendo.

C) Esta é a roupa usada à qual me referi, às pressas, depois do almoço.

D) Chegou à noite, precisamente as dez horas, sem avisar nada a ninguém.

QUESTÃO 12

assinale a alternativa em que as palavras ou expressões relacionais completam CorrETamENTE o 
seguinte trecho:

os carros alegóricos, _________ adereços foram feitos com material menos perecível, foram 
danificados durante o transporte.  o material _________ me refiro foi comprado desviando verba do 
orçamento.

a) cujos, de que.

B) cujos os, do que.

C) cujos, de quem.

D) cujos, a que.
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QUESTÃO 13

Todas as afirmativas abaixo, segundo a Lei 8.112/90, estão corretas, EXCETo:

a) recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado.

B) Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei.

C) remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes 
estabelecidas em lei.

D) a posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da publicação do ato de provimento, podendo ser 
prorrogada por igual período.

QUESTÃO 14

a vacância do cargo público decorrerá, dentre outros, da

a) aposentadoria.

B) remoção.

C) redistribuição.

D) recondução.

QUESTÃO 15

assinale a alternativa INCorrETa, de acordo com a Lei 8.112/90.

a) a demissão não será aplicada no caso de inassiduidade habitual.

B) readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis 
com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção 
médica.

C) a acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de 
horários.

D) Conceder-se-á ao servidor licença para tratar de interesses particulares.
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PROVA ESPECÍFICA - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

QUESTÃO 16

as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram 
um sistema no Brasil são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição 
Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

I. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.

II. Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema.

III. preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

IV. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.

V. Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.

VI. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo 
usuário.

VII. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a 
orientação programática.

VIII. participação da comunidade.

Esse sistema refere-se

a) à opas.

B) à oNU.

C) ao ms.

D) ao sUs.
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QUESTÃO 17

Em relação à respiração, de acordo com as sus características, relacione a 2ª coluna de acordo com 
a 1ª.

CoLUNa I CoLUNa II

1. Bradipneia (   ) aumento gradual na profundidade, seguida por decréscimo 
gradual  na  profundidade  das  respirações  e,  após, 
segue-se um período de apneia.

2. Taquipneia (   ) respiração ruidosa.

3. Dispneia (   ) parada respiratória.

4. ortopneia (   ) Dificuldade respiratória.

5. apneia (   ) Frequência respiratória abaixo do normal.

6. respiração de Cheyne-stokes (   ) respiração facilitada em posição vertical.

7. respiração Estertorosa (   ) Frequência respiratória acima do normal.

assinale a alternativa  com a sequência CorrETa.

a) 6, 7, 5, 3, 1, 4, 2.

B) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

C) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

D) 5, 2, 4, 6, 7, 1, 3.

QUESTÃO 18

o  método aplicado para a remoção ou a redução do número  de bactérias na pele por meio da aplicação 
de substância química, sabão ou detergente, associada a produto antisséptico, antes de iniciar o 
procedimento invasivo, é denominado

a) esterelização.

B) degermação.

C) assepsia.

D) antissepsia.

QUESTÃO 19

o técnico de enfermagem, diante de uma prescrição médica pré-operatória  para realizar um clister, 
após preparar o material e orientar o paciente, deve certificar, antes de iniciar o procedimento, a posição 
correta denominada

a) sims.

B) ginecológica.

C) litotomia.

D) genupeitoral.

TECNICO EM ENFERMAGEM.indd   9 02/09/2016   11:48:24



10 CoNCUrso pÚBLICo UFmg/2016 PROVA ESPECÍFICA

QUESTÃO 20

Não se incluem entre os sinais de intoxicação digitálica:

a) Náuseas, vômitos, sialorréia.

B) Eupnéia, constipação intestinal, alopecia.

C) Cefaléia, sonolência, taquicardia atrial.

D) prostração, bradicardia, fibrilação ventricular.

QUESTÃO 21

o técnico de enfermagem, diante de uma prescrição médica para administrar no paciente um cardiotônico, 
deve solicitar orientação médica antes de administrar essa medicação, quando identificar que o paciente 
apresenta frequência cardíaca

a) igual ou  inferior a 70 batimentos por minuto.

B) igual ou inferior a 80 batimentos por minuto.

C) igual ou inferior a 60 batimentos por minuto.

D) igual ou superior  a 90 batimentos por minuto.

QUESTÃO 22

as vias parenterais mais frequentemente utilizadas pelos profissionais de enfermagem para administração 
de medicamentos conforme prescrição médica são

a) arterial e intracardíaca.

B) intracardíaca e intratecal.

C) intratecal e arterial.

D) intramuscular e intravenosa.

QUESTÃO 23

Foi prescrito pelo médico para o técnico de enfermagem, administrar no paciente J.B.s., Leito Nº 02 
prontuário Nº 1225/2016, no 4º C, 2.500.000 UI de penicilina cristalina(frasco ampola de 5.000.000 UI), 
IV, de 4/4 h. o diluente  é de 8 ml e o  soluto (pó da medicação) corresponde a 2 ml. assinale a alternativa 
CorrETa em que se indica o volume a ser administrado no paciente em cada horário prescrito.

a) 2,5 ml.

B) 5 ml.

C) 3 ml.

D) 1,5 ml.
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QUESTÃO 24

Em relação à Ferida Cirúrgica, segundo BorgEs et al. (2010, p. 118), essas devem ser deixadas 
expostas  no pós-operatório, se toda sua extensão estiver íntegra, uma vez que sua epitelização 
demanda tempo para ocorrer.

assim, essa exposição deve ser realizada somente após

a) 36 horas.

B) 18 horas.

C) 12 horas.

D) 48 horas.

QUESTÃO 25

segundo BorgEs et al. (2010, p. 137), em relação à ferida, não se inclui na classificação quanto ao 
desempenho das coberturas

a) passivas (protegem e cobrem as feridas).

B) específicas (para determinado tipo de ferida).

C) interativas (mantêm um microambiente úmido, facilitando a cicatrização).

D) Bioativas (fornecem elementos necessários  à cicatrização).

QUESTÃO 26

Entre os produtos disponíveis na instituição para  realização de um curativo, após  avaliação e prescrição 
do Enfermeiro ou médico, o Técnico de Enfermagem deve ser capacitado para além do procedimento, 
a  indicação/ação  correta de cada cobertura prescrita. Nesse sentido, relacione a 2ª coluna de acordo 
com a 1ª.

CoLUNa I CoLUNa II

1. alginato de cálcio (    ) prevenção em lesão colonizada ou infectada.

2. Hidrocolóide (    ) É utilizada no debridamento químico. promove a retirada 
do tecido necrótico superficial por ação enzimática e 
acelera o crescimento do tecido de granulação.

3. Hidrogel (    ) promove o debridamento autolítico; a interação com o 
exudato forma um gel.

4. Colagenase a 10% (    ) Usado para remover crostas, fibrinas, tecidos desvitalizados 
e necróticos.

5. sulfadiazina de prata (    ) absorve o excesso de exsudato, formando um gel; estimula 
a agregação plaquetária; promove debridamento autolítico; 
mantém a umidade local e tem ação bacteriostática.

assinale a alternativa  com a sequência CorrETa.

a) 5, 4, 3, 2, 1.

B) 2, 3, 4, 1, 5.

C) 4, 5, 3, 1, 2.

D) 5, 4, 2, 3, 1.
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QUESTÃO 27

a micção dolorosa resultante da infecção urinária bacteriana e condições obstrutivas da uretra  
denomina-se 

a) disúria.

B) nictúria.

C) piúria.

D) polaciúria.

QUESTÃO 28

Em relação ao checklist da cirurgia segura, antes de o paciente sair da sala de cirurgia, o profissional 
da equipe de Enfermagem ou da equipe médica confirma verbalmente com a equipe o registro das 
seguintes ações:

a) registro completo do procedimento intraoperatório, incluindo procedimento executado; se  as 
contagens de instrumentais cirúrgicos estão corretas; como a amostra para anatomia patológica 
está identificada (incluindo o nome do paciente); se o paciente possui alergia.

B) registro completo do procedimento intraoperatório, incluindo procedimento executado; se  as 
contagens de instrumentais cirúrgicos estão corretas; como a amostra para anatomia patológica 
está identificada (incluindo o nome do paciente); se os materiais necessários estão dentro do prazo 
de esterelização.

C) registro completo do procedimento intraoperatório, incluindo procedimento executado; se  as 
contagens de instrumentais cirúrgicos estão corretas; como a amostra para anatomia patológica 
está identificada (incluindo o nome do paciente); se há algum problema com equipamento para ser 
resolvido.

D) registro completo do procedimento intraoperatório, incluindo procedimento executado; se  as 
contagens de instrumentais cirúrgicos estão corretas; como a amostra para anatomia patológica 
está identificada (incluindo o nome do paciente); se houve confirmação do paciente em relação ao 
consentimento.

QUESTÃO 29

o período perioperatório consiste em três fases, que começam e terminam em um ponto específico 
dos eventos cirúrgicos. a fase pré-operatória imediata, que antecede o ato cirúrgico, exige cuidados 
prescritos pelo médico ou enfermeiro que devem ser  realizados com o objetivo  de minimizar a ocorrência 
de infecção do sítio cirúrgico entre outros eventos. Esse período contempla

a) 36 horas.

B) 6 horas.

C) 24 Horas.

D) 12 horas.
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QUESTÃO 30
Em relação à reanimação cardiopulmonar (rCp), se nenhum pulso carotídeo for detectado e nenhum 
desfibrilador estiver disponível ainda, são iniciadas as compressões torácicas. a respiração de resgate 
pode ser adicionada por um profissional membro da equipe de saúde a uma proporção de

a) 30 compressões para 02 ventilações.

B) 20 compressões para 02 ventilações.

C) 10 compressões para 02 ventilações.

D) 05 compressões para 02 ventilações.

QUESTÃO 31
a oximetria de pulso, ou spo2, é um método não invasivo para monitorar continuamente a saturação de 
oxigênio da Hemoglobina (sao2). a spo2 com valores  que indicam que os tecidos não estão recebendo 
oxigênio em quantidade suficiente, sendo necessária uma avaliação mais aprofundada do caso, varia 
de valores inferiores a partir de

a) 80%.

B) 90%.

C) 70%.

D) 60%.

QUESTÃO 32

Não se incluem entre os fatores de risco para atelectasia e pneumonia relacionadas com a cirurgia no 
pós-operatório:

a) Imobilização, decúbito dorsal, nível de consciência diminuído.

B) manejo inadequado da dor, intubação /ventilação mecânica prolongada.

C) presença de sonda nasogástrica, incisão no tórax, anestesia prolongada.

D) Idade avançada, obesidade, história de tabagismo.
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QUESTÃO 33

Em relação aos cuidados dos pacientes cirúrgicos, o técnico de enfermagem, deve estar atento, além 
dos sinais e sintomas de hemorragia, choque hipovolêmico, pneumonia, náuseas e vômitos, distensão 
abdominal, deiscência ou evisceração da ferida, retenção urinária dor e infecção, às demais  complicações 
pós-operatórias. Nesse sentido, relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª.

CoLUNa I CoLUNa II

1. atelectasia (    ) Êmbolos bloqueando o fluxo do sangue arterial pulmonar 
para um ou mais lóbulos do pulmão, sendo que os sinais 
e sintomas incluem: dispneia, dor torácica súbita, cianose, 
taquicardia, e queda da pressão arterial.

2. Hipoxemia (    ) obstrução não mecânica do intestino causada por 
desequilíbrio fisiológico, neurogênico ou químico, associado 
a  peristaltismo diminuído, sendo que os sinais e sintomas 
incluem: distensão abdominal, cessação do peristaltismo e 
obstrução.

3. Embolia pulmonar (    ) Concentração inadequada de oxigênio no sangue arterial, 
sendo que os sinais e sintomas incluem: agitação, confusão 
mental, dispneia, pressão arterial alta ou baixa, taquicardia 
ou bradicardia, sudorese e cianose.

4. íleo paralítico (    ) Colápso dos alvéolos com secreções acumuladas, sendo que, 
entre os sinais e sintomas se incluem: frequência respiratória 
elevada, dispneia, febre, e tosse produtiva.

assinale a alternativa  com a sequência CorrETa.

a) 3, 4, 2, 1.

B) 1, 3, 4, 2.

C) 4, 3, 1, 2.

D) 2, 4, 1, 3.

QUESTÃO 34

o técnico de enfermagem, ao assistir um paciente com perdas hídricas internas, apresentando queda 
da pressão venosa, taquicardia, pele fria e úmida, palidez, sede, sudorese oligúria, acidose metabólica e 
taquipneia deve comunicar ao enfermeiro e ao médico responsável manifestações clínicas do seguinte 
tipo de choque

a) neurogênico. 

B) cardiogênico.

C) hipovolêmico.

D) séptico.
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QUESTÃO 35

as dilatações locais das paredes de um vaso sanguíneo, geralmente causadas pela aterosclerose, 
hipertensão ou uma fraqueza congênita na parede do vaso refere-se a

a) infarto agudo do miocárdio.

B) tromboflebite.

C) aneurisma.

D) embolia.

QUESTÃO 36

o técnico de enfermagem, ao identificar no paciente sinais de  tosse com sangue a partir do trato 
respiratório, deve registrar no prontuário  e comunicar ao enfermeiro e ao médico responsável, quadro 
de

a) hematêmese.

B) hemoptise.

C) hematúria.

D) hemotórax.

QUESTÃO 37

as finalidades que propiciam avaliação e tomada de decisão constitui aspecto legal dos atos médicos e de 
outros profissionais da saúde; dá suporte à assistência, à pesquisa clínica, aos estudos epidemiológicos 
e a avaliação da qualidade do atendimento, bem como suporta e apoia o ensino  e a aprendizagem 
de todos os profissionais de saúde, auxiliando no gerenciamento  das unidades de saúde para realizar 
faturamento, autorização de procedimentos, administração e controle de custo, refere-se a

a) auditoria hospitalar.

B) prontuário do paciente.

C) acreditação hospitalar.

D) indicadores de saúde.

QUESTÃO 38

o técnico de enfermagem exerce as atividades auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à equipe 
de enfermagem. Não se incluem nessas atividades a seguinte alternativa:

a) Cuidados diretos a pacientes graves com risco de vida.

B) prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programa de vigilância  
epidemiológica.

C) prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar.

D) prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a 
assistência de saúde.
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QUESTÃO 39

De acordo com o Conselho Federal de Enfermagem – CoFEN é vedado a  qualquer profissional de 
Enfermagem, exceto em situação de urgência, na qual, efetivamente haja iminente e grave risco de 
vida, a função de

a) assistir  o enfermeiro no planejamento e programação e orientação  de atividades de assistência de 
enfermagem.

B) assistir  o enfermeiro na prestação de cuidados de enfermagem a pacientes graves.

C) assistir  o enfermeiro na orientação  e  supervisão de atividades de assistência de enfermagem.

D) auxiliar de cirurgia.

QUESTÃO 40

Em relação ao sarampo, o período de incubação do vírus do gênero morbillivírus  apresenta um período 
de incubação de, aproximadamente,

a) 20 dias.

B) 30 dias.

C) 40 dias.

D) 10 dias.

QUESTÃO 41

De acordo com a Deliberação CorEN – mg 135/00, em relação aos princípios gerais para as ações 
que constituem a Documentação da Enfermagem, não se inclui:

a) o registro deve ser claro, objetivo, preciso, com letra legível e sem rasuras.

B) o registro deve conter subsídios para permitir a continuidade do planejamento  dos cuidados de 
enfermagem nas diferentes fases e para o planejamento assistencial da equipe de enfermagem.

C) após o registro, deve constar a identificação do autor constando nome CorEN-mg e carimbo.

D) No registro deve constar um impresso  devidamente identificado com dados do cliente ou paciente, 
e completado com data e hora.

QUESTÃO 42

Em  relação às doenças sexualmente transmissíveis, a hanseníase é incapacitante quando não tratada, 
restrita ao ser humano e,  basicamente, uma doença de comprometimento

a) hematológico.

B) hepático.

C) neurológico.

D) gastointestinal.
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QUESTÃO 43

o câncer  de ovário é um tumor maligno. a maioria das mulheres com câncer de ovário tem a doença  
em estágio avançado no momento do diagnóstico. Esse tipo de câncer ocorre com mais frequência   nas 
mulheres entre

a) 55 a 65 anos.

B) 40 a 45 anos.

C) 30 a 45 anos.

D) 20 a 25 anos.

QUESTÃO 44

Complete a lacuna do enunciado da questão 44.

De  acordo com o Conselho Federal de Enfermagem-CoFEN ,é vedado a qualquer profissional de 
Enfermagem executar a repetição de prescrição de medicamentos por mais de______ horas, salvo 
quando tal prescrição é validada nos termos legais.

assinale a alternativa CorrETa.

a) 24 horas.

B) 18 horas.

C) 12 horas.

D) 06 horas.

QUESTÃO 45

o vírus  que é transmitido por sangue ou sêmen e cujo período de incubação varia de 30 a 180 dias 
refere-se à

a) aIDs.

B) Hepatite B.

C) Hanseniase.

D) sífilis.
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RASCUNHO DO GABARITO

LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
1     4     7     10     13     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
2     5     8     11     14     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
3 6 9 12 15     

ESPECÍFICA DO CARGO 

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
16     22     28     34     40     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
17     23     29     35     41     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
18     24     30     36     42     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
19     25     31     37     43     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
20     26     32     38     44     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
21     27     33     39     45     
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