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PORTUGUÊS 

1) Antônimos e sinônimos são recursos da Língua Portuguesa que permite a diversificação 

vocabular. 

Leia a frase de Mahatma Gandhi: “Um covarde é incapaz de demonstrar amor. Isso é 

privilégio dos corajosos.”, e em seguida assinale a alternativa cujo conteúdo substitui a 

palavra sublinhada sem alterar seu significado: 

a) Embatucar. 

b) Atenuar. 

c) Rejeitar. 

d) Denotar. 

2) Considerando o contexto, assinale a alternativa em que a palavra “mais” foi empregada 

corretamente: 

a) O amor é um não querer mais que bem querer. 

b) O amor é fogo que arde mais não se vê. 

c) O amor é ferida que dói mais não se sente. 

d) O amor é difícil, mais possível. 
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3) Leia o texto:

 

 

Segundo o texto, qual é o grande exemplo dado pelas abelhas? 

a) O abandono das coisas úteis. 
b) O uso apenas do que nos é suficiente. 
c) O desprendimento pelas coisas. 
d) A fixação por algo ou alguém. 
 
4) Assinale a aprendizagem INCORRETA em relação aos atos praticados pelas 
abelhas. 
 
a) Falta de preocupação com aquilo a que renunciam. 
b) Deixam algo, mas ainda repleto de coisas necessárias. 
c) Doam o melhor que têm, sem pensar em quem usufruirá. 
d) O apego à próxima morada.  
 
5) Os pronomes exercem a função de indicarem as pessoas do discurso, bem como a função 

de substituir palavras antecedentes já expressa em uma oração antecedente, quando 

assume a função de: 

a) Pronome relativo. 

b) Pronome demonstrativo. 
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c) Pronome possessivo. 

d) Pronome interrogativo. 

6) A vírgula é um recurso da língua portuguesa que possibilita ao leitor a compreensão mais 

precisa do sentido do texto. Na frase: “A sobra, as roupas, os brinquedos, os utensílios, irá na 

próxima viagem.” A vírgula foi empregada para isolar: 

a) Aposto. 

b) Vocativo. 

c) Adjunto adverbial. 

d) Sujeito composto. 

 

7) A construção de frases que se desviam das estruturas consideradas modelos, quando se 

busca dar ênfase a um texto, são desvios possíveis através da figura de sintaxe. Assinale a 

alternativa cujo conteúdo refere-se à figura de sintaxe expressa na frase: Senhor Reitor, 

Vossa Magnificência, está satisfeito com o desempenho da universidade na avaliação?  

 a) Silepse de número.  

b) Silepse de gênero.  

c) Silepse de pessoa.  

d) Silepse de tempo 

8) A figura de linguagem utilizada para substituir expressão desagradável ou chocante 

tornando a linguagem mais rica e expressiva é a(o):  

a) Hipérbole.  

b) Ironia.  

c) Eufemismo. 

d) Prosopopeia.  

9) Assinale a alternativa que apresenta o sentido conotativo.  

a) Como está o seu coração de pedra Maria?  

b) João foi à feira.  

c) Gabriela comprou um computador.  



 
PREFEITURA DE SANTANA DO DESERTO 

 

 

d) Nenhuma das alternativas.  

10) Crase é o nome dado à fusão de duas vogais idênticas. Leia as frases abaixo e assinale a 

alternativa onde o uso da crase está CORRETO:  

a) Entre os passeios mais fascinantes, gostava de andar à cavalo.  

b) Não à mal que dure para sempre.  

c) Vou à Marte e não estou querendo comprar a passagem de volta.  

d) Não contam os contos de fada que à meia-noite o feitiço não se acaba. 

11) São atribuições do Técnico e Auxiliar de Enfermagem na Atenção Básica, EXCETO:  

a) Participar das atividades de atenção realizando procedimentos regulamentados no exercício 

de sua profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais 

espaços comunitários (escolas, associações etc.). 

 b) Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento da 

equipe. 

c) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 

UBS.  

d) Realizar consulta de enfermagem. 

12) Uma internação hospitalar altera profundamente a vida de um indivíduo. Para tentar 

diminuir o desconforto, é importante que a equipe de Enfermagem esteja preparada para 

realizar os cuidados de higiene e conforto, propiciando, desta forma, a humanização do 

atendimento. Assinale a alternativa que apresenta uma das indicações para o banho no leito 

do paciente internado:  

a) Impossibilidade do pacienterealizar a sua higiene corporal sozinho, proporcionando o 

conforto e a manutenção da integridade cutânea.  

b) Quando o paciente tem condição de tomar banho sozinho, o pessoal da enfermagem deve 

acompanhá-lo e supervisioná-lo, não só orientando-o numa boa higienização, como também 

identificando anormalidades como dispneia, lipotimia, cansaço, tontura e calafrios.  

c) A imersão em água vai atuar relaxando os músculos e estimulando a liberação de 

substâncias naturais que atuam como inibidores de dor. Portanto, irá promover a mudança na 

rotina do confinamento no leito durante todo o dia, além da sensação de rejuvenescer 

músculos cansados e doloridos e/ou aliviar dores causadas pela mesma posição do corpo.  

d) Para melhorar o desconforto do paciente, são aplicadas compressas de algodão umedecidas 

com solução de limpeza sem enxaguar. 
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13) Assinale a alternativa que apresenta uma contraindicação para a administração de 

medicamentos por via intramuscular:  

a) Processos inflamatórios locais.  

b) Pacientes não cooperativos em fazer uso da medicação por via oral.  

c) Pacientes que não podem tomar a medicação via oral.  

d) Medicações que são alteradas pelo suco digestivo.  

14) Analise as afirmativas a seguir:  

I- O local apropriado para aplicação da injeção intramuscular é fundamental para uma 

administração segura.  

II- Na seleção do local para a administração deve-se considerar a distância em relação a vasos 

e nervos importantes.  

III- No caso da escolha da administração de medicamento IM em região deltóide, é necessário 

atentar-se para a diluição em um volume menor de diluente, levando-se em consideração que 

nesta região o maior volume recomendado é de 5 ml.  

Sobre as afirmativas:  

a) Somente I é verdadeira. 

b) Somente I e II são verdadeiras.  

c) Somente III é verdadeira.  

d) Nenhuma das alternativas. 

15) Para a administração de medicação por via intramuscular na região ventroglútea, é 

recomendado:  

a) Administração em adolescentes e adultos com bom desenvolvimento muscular e 

excepcionalmente em crianças com mais de 2 anos, com no mínimo 1 ano de deambulação.  

b) Localizar o músculo grande glúteo e traçar uma linha imaginária, a partir da espinha ilíaca 

póstero-superior até o trocânter do fêmur, administrar a injeção acima dessa linha imaginária.  

c) Administração indicada para crianças acima de 03 anos, pacientes magros, idosos ou 

caquéticos.  

d) Administração em lactantes e crianças acima de 1 mês, e adultos. 

16) São objetivos da administração de medicamentos por via inalatória, EXCETO:  
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a) Umidificar as vias aéreas.  

b) Fluidificar secreções do trato respiratório, facilitando a sua expectoração.  

c) Manter a permeabilidade da via aérea.  

d) Administração de medicamentos em pacientes com incapacidade de deglutição ou com 

rebaixamento significativo do nível de consciência. 

17) Sobre Anotação de Enfermagem é INCORRETO afirmar:  

a) Anotação de Enfermagem é o registro sistematizado de todas as informações, observações, 

avaliações e ações relativas ao cuidado do paciente/cliente.  

b) A Anotação de Enfermagem tem como objetivo fornecer informações sobre a assistência 

prestada, assegurar a comunicação entre a equipe de saúde e garantir a continuidade das 

informações.  

c) A Anotação de Enfermagem deve registrar todo e qualquer procedimento realizado no 

paciente sobre sua responsabilidade, garantindo o respaldo legal dos profissionais e garantia 

da continuidade da assistência prestada, inclusive procedimento ou cuidado feito por 

terceiros.  

d) A Anotação de Enfermagem embasa a Sistematização de Enfermagem realizada pelo 

Enfermeiro, e deve conter nela as respostas frente aos cuidados prescritos pelo Enfermeiro.  

 

18) É o método utilizado para remover secreções da boca e da faringe, através de sucção, 

desobstruindo a entrada de ar nas vias aéreas superiores, bem como da traqueia e 

brônquios nos pacientes entubados e traqueostomizados:  

a) Aspiração de vias aéreas. 

b) Intubação.  

c) Realização de traqueostomia.  

d) Higiene oral.  

19) Sobre Contenção Mecânica, é INCORRETO afirmar:  

a) É uma técnica de contenção física, com finalidade terapêutica, que utiliza dispositivos 

manuais para restringir os movimentos físicos do paciente no leito devido ao grau de risco que 

esse apresenta para si e/ou para os outros, em consequência de alterações psíquicas e 

comportamentais.  
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b) Tem como objetivo controlar o comportamento violento evitando danos à integridade física 

do paciente, da equipe e de outras pessoas ao redor, com indicação restrita aos quadros 

psicopatológicos que coloquem em risco a vida do paciente e/ou das pessoas ao redor.  

c) É indicado o uso da contenção com o com o propósito de disciplina, punição e coerção.  

d) Deve ser usado apenas quando todos os outros recursos terapêuticos se mostraram 

ineficazes ou quando paciente encontra-se agressivo. 

20) Analise as afirmativas a seguir sobre desbridamento: 

I- O desbridamento autolítico refere-se à lise natural da necrose pelos leucócitos e enzimas 

digestivas do próprio corpo, que entraram em contato no leito da ferida, durante a fase 

inflamatória.  

II- No desbridamento biológico são utilizadas larvas de moscas que secretam coquetel de 

enzimas proteolíticas que liquefazem a necrose e facilita a limpeza da ferida.  

III- O desbridamento mecânico consiste na remoção dos tecidos mortos ou de corpos 

estranhos do leito da ferida com a utilização de força física. Sobre as afirmativas:  

a) Somente I é verdadeira.  

b) Somente I e II é verdadeira. 

c) I, II e III são verdadeiras.  

d) Nenhuma das alternativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boa Sorte! 


