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CADERNO DE QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA, 
CONHECIMENTOS GERAIS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O 

CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. 
  

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

1. Murmúrio d’água  
 
 Murmúrio d’água, és tão suave a meus ouvidos...  
Faz  tanto bem à minha dor  teu refrigério!  
Nem sei passar sem teu murmúrio a meus ouvidos,  
Sem teu suave, teu afável refrigério.   
 
Água de fonte... água de oceano... água de pranto...  
Água de rio...  
Água de chuva, água cantante das lavadas...  
Todas têm para mim consolos de acalanto  
A que sorrio... [...]  
                                                                  (Manuel Bandeira) 
 
A palavra murmúrio utilizada no início do poema pode 
ser substituída por outra palavra. Que palavra, das 
escritas abaixo, não mudaria o sentido da poesia? 
a) Alarido 
b) Sussurro 
c) Clamor 
d) Rumor 
 
2.” Atualmente a produção de petroquímicos é feita 
através do processamento de nafta”.  
Na frase acima, quantas palavras são classificadas 
como polissílabas? 
a) uma palavra 
b) duas palavras 
c) três palavras 
d) quatro palavras 
 
3.  Ocorre mesóclise em qual das frases abaixo? 
a) Ele não se preocupa com o futuro. 
b) Ser-lhe-ia necessário um novo cargo. 
c) Fale-me de amor. 
d) Em se falando de problema.                                   

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

4. Qual a opção que indica a pontuação adequada para 
substituir os parênteses, no período abaixo?   
 
O resto ( ) as louças ( ) os cristais ( ) os talheres ( ) irá 
nas caixas menores. 
a) vírgula - vírgula - travessão - travessão. 
b) vírgula - vírgula - vírgula - exclamação. 
c) travessão - travessão - vírgula - vírgula. 
d) travessão – vírgula – vírgula – travessão. 

5. Retrato 

Eu não tinha este rosto de hoje,  
assim calmo, assim triste, assim magro, 
nem estes olhos tão vazios, 
nem o lábio amargo.  
 
Eu não tinha estas mãos sem força,   
tão paradas e frias e mortas;   
eu não tinha este coração  
que nem se mostra.    
 
Eu não dei por esta mudança,  
tão simples, tão certa, tão fácil:  
- Em que espelho ficou perdida a minha face? 
 
Os pronomes demonstrativos empregados no poema 
mostram que: 
a) Os referentes não estão perto da pessoa que fala. 
b) Os referentes estão em uma fotografia pendurada 
na parede. 
c) Apontam para o mesmo referente. 
d) São classificados como 1ª pessoa e o referente está 
perto da pessoa que fala. 
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MATEMÁTICA 
 
6.  A maior parte da bandeira brasileira é da cor: 
a) Azul.   
b) Amarela. 
c) Branca. 
d) Verde. 
 
 

7.  
 
 
 
 
Se 25 pessoas de uma empresa participarem do 
passeio anunciado, qual será o custo total, em reais, 
com passagens e alimentação? 
a) 995,00 
b) 905,50 
c) 895,00 
d) 890,00 
 
8. A medida equivalente a 3 km é: 
a) 30m 
b) 300m 
c) 3.000m 
d)30.000m 
 
9. Um grupo de funcionários de uma Siderúrgica 
organizou uma visita à Cidade do Aço, saindo às 7h 
25min e com retorno às 18h 45min. Quanto tempo 
está previsto para a duração desse passeio? 
a) 9 horas e 20 minutos. 
b) 10horas e 45 minutos. 
c) 11 horas e 20 minutos. 
d) 11 horas e 45 minutos. 
 
10. O perímetro de um triângulo é 96 cm, sendo seus 
lados proporcionais aos números 3, 4 e 5. Então, o 
menor lado do triângulo mede: 
a) 32cm 
b) 28cm 
c) 40cm             
d) 24cm                                        

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
11. A composição das três ilhas denominadas Grapirá,             
Três Picos e Filhote, formam atualmente o: 
 a) Parque Nacional Marinho dos Abrolhos 
 b) Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha 
 c) Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais 
 d) Parque Nacional Marinho da Ilha das Cobras 
 
12.  O Litoral Sul é formado pelos estados: 
 a) Paraná, Antonina e Morretes. 
 b) Paraná e Santa Catarina. 
 c) Paraná, Rio Grande do Sul e Guaratuba. 
 d) Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

 
13. Conforme o Censo do ano de 2010 os três 
municípios mais populosos da região litorânea do 
Estado do Paraná são: (Os municípios estão dispostos 
em ordem crescente) 
a) Paranaguá, Matinhos e Guaratuba. 
b) Paranaguá, Guaratuba e Matinhos. 
c) Paranaguá, Guaratuba e Pontal do Paraná. 
d) Paranaguá, Pontal do Paraná e Matinhos. 

 
14. As principais rodovias de acesso ao Litoral 
Paranaense são: 
a) PR 407 - BR  277 - BR 116 - BR 412 
b) BR 407 - BR 116 - BR 508 - PR 412 
c) PR 277 -  PR 508 – PR 376 - BR 412 
d) BR 277 – PR 508 – PR 407 - PR 412 
 
15. A história do Aquário Marinho de Paranaguá 
começou em 15 de novembro de 2004, devido a um 
acidente ambiental de grande porte. Qual seria esse 
acidente? 
a) inundações devido as fortes chuvas na região 
b) derramamento de óleo das embarcações portuárias 
c) problemas técnicos com as empresas estabelecidas 
na região  
d) explosão na região portuária do navio chileno 
Vicunã. 

  
 

ATENÇÃO! 

PASSEIO AO LITORAL PARANAENSE 

Passagem e Alimentação - R$ 35,80 
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CONHECIMENTOS ESPECIFICOS  
 

16. A artéria mais comum para se verificar pulsação é 
a: 
a) Femoral 
b) Braquial 
c ) Ulnar 
d) Radial 
 
17. Um ferimento superficial, com sangramento 
discreto e extremamente doloroso, é classificado 
como: 
a) Incisão 
b) Contusão 
c) Abrasão 
d) Laceração 
 
18. São sinais de hipoglicemia, além da sudorese: 
a) Sonolência e hálito cetônico 
b) Palidez e taquicardia 
c) Sonolência e bradicardia 
d) Hálito cetônico e cefaleia 
 
19. Na reanimação cardiorrespiratória, são objetivos: 
a) Rápida Desfibrilação 
b) Manter a Oxigenação e circulação do sangue e 
retardar ao máximo a lesão cerebral 
c) Manter a vítima monitorada e chamar suporte 
médico 
d) Aliviar a dor 
 
20. Um acidente (Moto/anteparo) com uma vítima 
com trauma em região lombar,  ao abordar a vítima 
qual a prioridade do atendimento:  
a) Verificar os sinais vitais 
b) Realizar controle cervical e imobilização 
c) Acesso venoso periférico 
d) Oxigeno terapia  
 
21. A perda de sangue pela boca, proveniente da 
mucosa gástrica, denomina-se: 
a) Epistaxe 
b) Hemoptise 
c) Hematêmese 

d) Enterroragia 
 
22. A perda continua óssea produzida de forma brusca  
e violenta como resultado de um trauma, denomina- 
se: 
a) Concussão 
b) Entorse 
c) Luxação 
d) Fratura 
 
23. O primeiro cuidado a ser dado em caso de 
hemorragia  externa por acidente é prioritariamente:  
a) Instalar soro e retirar vítima do local 
b) Cobrir o sangramento, apertando com firmeza o 
vaso afetado. 
c) Manter o volume sanguíneo através da transfusão 
d) Aplicar medicação hemostática e monitorar o 
paciente 
 
24. Um paciente com crise convulsiva atendido pelo 
suporte básico deve-se: 
a) Oferecer líquidos a vítima 
b) Lateralizar a vítima para não bronco aspirar 
c) Oferecer coxim para o mesmo não realizar TCE  
d) Pedir ajuda a guarda municipal 
 
25. A aplicação de uma injeção intradérmica deve ser:  
a) No músculo 
b) Na veia 
c) No osso 
d) Sob a pele 
 
26. Uma vítima que sofreu queimaduras em tórax 
anterior, abdômen anterior e perna direita anterior e 
posterior; qual o total da extensão da área queimada: 
a) 38% 
b) 36% 
c) 30% 
d) 28% 
 
27.  Material usado em uma PCR: 
a) Laringoscópio, ambú, dreno de tórax. 
b) Ambú, fio guia, otoscópio. 
c) Tubo Oro traqueal, fio Guia, Laringoscópio 
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d) Tubo Oro traqueal, fio Guia, sonda vesical   
 
28. No parto, o período de eliminação da placenta e 
membranas denomina-se: 
a) Delivramento 
b) Expulsão 
c) Dilatação 
d) Coroamento 
 
29. Quando o profissional executa um procedimento 
sem o adequado conhecimento técnico-científico, esta 
expondo o paciente a danos decorrentes de:  
a) Dolo 
b) Omissão 
c) Imperícia 
d) Imprudência 
 
30) Em uma situação de parada cardiorrespiratória, a 
reanimação deve ser realizada na seguinte seqüência:  
a)avaliação do cenário, manutenção de vias aéreas e 
avaliação neurológica;  
b)manutenção de vias aéreas, controle dos sinais vitais 
e punção venosa;  
c)manutenção de via aérea, avaliação neurológica e 
compressão cardíaca;  
d)manutenção de vias aéreas desobstruídas, 
ventilação pulmonar e compressão torácica.  
 
  
 

 

 


