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1. b – O texto é narrado na 1ª pessoa do singular, portanto 
apresenta um narrador-personagem que exerce duas funções: conta 

a história e participa dela. 

Leia estas passagens e observe  as palavras que estão destacadas:  
“Conversei com Eduardo, o outro brasileiro que ali morava. Talvez 

pudéssemos alugar um apartamento”. 
 

Quem conversou? Eu. Quem podia alugar um apartamento? Nós 
 

“Foi aí que tive uma idéia perfeita. Deixaríamos nossos passaportes 
como garantia até trazermos o dinheiro. Faríamos a mudança no 

dia seguinte”. 
Quem teve a ideia perfeita? Eu. Quem deixou os passaportes? Nós. 

Quem trouxe o dinheiro? Nós. Quem trouxe o dinheiro? Nós. 
 

Ao observar os verbos destacados e os pronomes, percebe-se que o 
texto é narrado por um “eu” que tem um amigo cuja participação é 

ativa no conjunto de ações da história. Portanto, esse eu, na maioria 

do enredo, junta-se ao  personagem  amigo para praticar tais ações, 
havendo, assim, a presença do nós, agentes das ações No entanto, 

não existe foco narrativo na 1ª pessoa do plural. Sempre que o 
personagem narra e participa da história, o foco narrativo será 1ª 

pessoa do singular, ou seja, narrador-personagem”, mesmo que ele 
tenha a colaboração de outro personagem para concretizar as ações. 

 
2. a – O 1º parágrafo diz claramente que a pensão não oferecia bons 

serviços: café frio, toalhas, etc. 
 

3. c – O texto explicita claramente que a renda dos dois personagens 
era pequena, eles não tinham condições de pagar o aluguel, por isso 

o amigo convidou uma moça francesa para morar com eles e, assim, 



dividir o valor do aluguel. Tal informação encontra-se no 1º parágrafo 

do texto. 
 

4. d – O enunciado desta questão quase sempre está presente nas 

provas da Exames e as alternativas colocadas são absurdamente 
erradas, portanto, é muito fácil indicar a alternativa correta. 

Vejamos: as demais alternativas trazem informações do tipo: não há 
vínculo semântico (sentido) entre o título e o texto; inexistência de 

coesão e coerência, ou seja, as ideias estão mal articuladas, afetando 

a coerência (sentido), isso não é verdade. 

5. c – Solicita-se, nesta questão, a indicação da tipologia 

predominante, porém o enunciado não deixa claro essa intenção. O 
texto é predominantemente narrativo, pois narra uma história que 

apresenta personagens que praticam ações num determinado lugar e 

tempo. Tais ações levam a uma transformação de estado.  

6. b – Eles não puderam ficar no apartamento, devido ao fato de não 

terem condições de pagar o aluguel, haja vista que a amiga desistiu, 
aliado a isso um deles teria que posteriormente sair do apartamento, 

inviabilizando, portanto, o desejo de morar num lugar mais aprazível 

do que a pensão. 

7. e – Esta alternativa é absurdamente incorreta, já que o fato de o 

apartamento ser mobiliado encantou os amigos, pois eles não 
precisariam comprar móveis. 

8. d – A palavra ria é constituída de um encontro vocálico (ia) que 

fica em sílabas diferentes: ri-a. Por isso, é um hiato. 

9. b – As palavras paroxítonas terminadas em “L” devem ser 
acentuadas. 

10. e - No segundo parágrafo, há uma descrição do primeiro 

apartamento visitado pelos dois amigos. As características do local se 
assemelham a uma cela, a uma prisão: paredes geladas, descascadas 

e cama de cimento. Um lugar lúgubre, sem ar, fechado e triste. Como 
a questão solicita o sinônimo de masmorra, a alternativa certa é 

prisão. 

 

Parte específica de Técnico de Enfermagem 

Comentário produzido pela enfermeira e professora JULIANA 

MUSSE. 

11- (e) A dieta enteral não deve ser administrada rapidamente. 
Injete a dieta na sonda lentamente gota a gota. Esse cuidado é 

importante para evitar diarreia, formação de gases, estufamento do 



abdome, vômitos e também para que o organismo aproveite melhor o 

alimento e absorva seus nutrientes.  

12-  (b)  Art. 1 do decreto n 94.406/87 que regulamenta a Lei 7.498 
de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da 

Enfermagem: 

“Art. 1º - O exercício da atividade de Enfermagem, observadas as 
disposições da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e respeitados 

os graus de habilitação, é privativo de Enfermeiro, Técnico de 
Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteiro e só será permitido 

ao profissional inscrito no Conselho Regional de Enfermagem da 
respectiva região.“ 

13 – (c) Negligência é a falta de atenção ou cuidado - Inobservância 

de deveres e obrigações. O enfermeiro age com negligência quando 
deixa de praticar atos ou não determina atendimento hospitalar ou de 

enfermagem compatível com o recomendado pela ciência médica em 
relação ao estado do paciente. 

A imprudência é o ato de agir perigosamente, com falta de 

moderação ou precaução, enquanto que a imperícia é a falta de 
experiência ou conhecimentos práticos necessários ao exercício da 

profissão. 

14- (a) O polidrâmnio se caracteriza quando o volume de líquido 
amniótico está acima de 2000 ml. Algumas das possíveis causas dos 

casos mais severos são: mãe diabética (com níveis de açúcar no 
sangue não controlados, o bebê produz mais urina, o que aumenta o 

volume de líquido);   Gravidez de gêmeos; Infecções que afetam o 
bebê, como rubéola, citomegalovírus, toxoplasmose e sífilis; A 

incompatibilidade do fator Rh.  Em alguns casos de excesso de líquido 
amniótico, há um problema congênito no bebê: uma obstrução no 

esôfago (impede que ele engula o líquido amniótico), uma fenda 

labiopalatina ou ainda alguma alteração no sistema nervoso central, 
no coração ou nos rins. O polidrâmnio também pode está associado a 

alguma anomalia cromossômica, como a síndrome de Down ou de 
Edward.  

 O oligoaminio é a diminuição de liquido aminiótico. Através dos 
exames especializados, chega-se a conclusão de que a paciente 

apresenta uma quantidade do liquido em torno de 500ml.  

15- (a) Calendário Básico de Vacinação da Criança  

Ao nascer BSG  1 HB    

1 Mês 2 HB     

2 Meses 1 DTP hib 1 PNEU 1 POLIO 1 ROTAV  

3 Meses 1 MENIN     

4 Meses  2 DTP 

hib 

2 PNEU 2 POLIO  2 ROTV  

http://brasil.babycenter.com/pregnancy/gemeos-ou-mais/cuidados/
http://brasil.babycenter.com/pregnancy/infeccoes/rubeola/
http://brasil.babycenter.com/pregnancy/infeccoes/citomegalovirus/
http://brasil.babycenter.com/pregnancy/infeccoes/toxoplasmose/
http://brasil.babycenter.com/pregnancy/infeccoes/sifilis/
http://brasil.babycenter.com/pregnancy/complicacoes/fator-rh/
http://brasil.babycenter.com/baby/saude/labio-leporino/
http://brasil.babycenter.com/baby/saude/labio-leporino/
http://brasil.babycenter.com/baby/saude/down/


5 Meses 2 MENIN     

6 Meses 3 DTP hib 3 PNEUM 3 POLIO 3 HB  

9 Meses 1 FA     

12 Meses TV r PNEUM    

15 Meses r POLIO r DTP r MENIN   

4 A 5 

Anos 

r TV  r DTP    

10 anos r FA     

 

16 – (b) EPI- Equipamento de Proteção Individual. 

Conforme Norma Regulamentadora nº.6, Equipamento de Proteção 
Individual – 

EPI é todo dispositivo de uso individual utilizado pelo empregado, 
destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e 

a saúde no trabalho. 
17 - (e) São considerados fatores de risco para o HIV: Penetração 

sem proteção; Presença concomitante de doenças sexualmente 
transmissíveis, especialmente aquelas que levam ao aparecimento de 

feridas genitais; Lesões genitais durante a relação sexual; Elevado 

número de parceiros sexuais e relações desprotegidas; Carga viral 
elevada da pessoa infectada; Uso de drogas injetáveis com 

compartilhamento de seringas e agulhas; Aleitamento materno e 
transmissão vertical. 

 

18- (c) Sinais e sintomas do mal de Parkinson: 

 

Tremores: ocorrem principalmente quando o paciente encontra-se 

em repouso e melhora quando se movimenta o membro.  O tremor 

em repouso é o sintoma inicial do mal de Parkinson em 70% dos 

casos. Bradicinesia: significa movimentos lentificados. A 

bradicinesia é o sintoma mais incapacitante do Parkinson. O paciente 

sente-se cansado, com intensa fraqueza muscular e sensação de 

incoordenação motora.. 

Rigidez: a rigidez dos músculos é outro sintoma importante do mal 

de Parkinson. Assim como o tremor e a bradicinesia, a rigidez inicia-

se apenas de um lado, generalizando-se conforme a doença progride. 

Instabilidade postural:  a perda da estabilidade postural é um 

sintoma que só ocorre em fases avançadas da doença de Parkinson, 

manifestando-se principalmente com quedas regulares. 

 

Outros sintomas comuns do mal de Parkinson: Perda expressão 

facial (expressão apática); Redução do piscar dos olhos; Alterações 



no discurso; Aumento da salivação; Visão borrada; Micrografia 

(caligrafia altera-se e as letras tornam-se pequenas) e Incontinência 

urinária. 

Os sintomas não motores englobam a demência, alterações do sono, 

depressão, ansiedade, memória fraca, alucinações, psicose, perda do 

olfato, constipação intestinal, dificuldades para urinar, impotência 

sexual, raciocínio lentificado e apatia. 

ATENÇÃO: a Esclerose Múltipla também é uma doença degenerativa 

do sistema nervoso que causa sintomas motores, fraqueza e perda do 

equilíbrio, porém os sintomas vão depender da área danificada do 

sistema nervoso.   

 

19 – (a) Poliúria é o aumento do volume de urina nas 24 h, podendo 

ou não estar relacionada à frequência urinária. ATENÇAÕ: Polaciúria 

refere-se ao aumento da frequência urinária com diminuição do 

volume. 

 Hematúria é a presença de sangue na urina. Nictúria é a eliminação 

de volume urinário aumentado durante a noite. Disúria refere-se a 

dor ao urinar. 

20 – (b) Antieméticos - são medicamentos usados para prevenir ou 

controlar as náuseas e os vômitos. 

21 – (e) 90 microgotas 

N gotas= v total / t (h).3            

n = 270 /3.3 

 n= 30 gotas    

microgotas= 30.3=90microgotas 

22 – (e) Quando o bebê pega a mama adequadamente – o que 

requer uma abertura ampla da boca, abocanhando não apenas o 
mamilo, mas também parte da aréola –, forma-se um lacre perfeito 

entre a boca e a mama, garantindo a formação do vácuo, 

indispensável para que o mamilo e a aréola se mantenham dentro da 
boca do bebê. 

 
23 – (a) A peritonite é uma inflamação do peritônio, uma membrana 

serosa que reveste parte da cavidade abdominal e alguma víscera 
que ela contém. Entre as possíveis complicações da peritonite está o 

sequestro de fluidos e eletrólitos, que pode causar distúrbios 



eletrólitos e hipovolemia (diminuição do volume sanguíneo), as quais 

podem resultar em choque e insuficiência renal aguda 
 

24 - (a)   ESCABIOSE .Nomes populares: Sarna, sarna norueguesa 

escabiose. Doença de pele contagiosa causada por um ácaro 
chamado Sarcoptes scabiei. 

 
25-  (c) Craniotomia -  é uma abertura cirúrgica do crânio, com o 

objetivo de se obter acesso às meninges ou à massa encefálica. 

OBS: tomia = abertura 

26 – (d) Delivramento: separação e expulsão placentária. 

Fases do parto: I Dilatação, II Expulsivo, III Dequitação ou 

Delivramento e IV Fase ou Periodo de Greenberg. 

 

27 – 1 frasco de dexametazona = 10 mg = 2,5 ml 

       Prescrição = 4mg 

CÁLCULO:   10 mg_______2,5 ml 

                     4 mg_________X 

X = 1,0 ml 

28 -  (c) Esfregar a gaze na pele do recém-nascido pode provocar 
lesões. Dar preferência ao algodão ou pano macio. Não usar gaze em 

prematuros. 

Para prevenção de lesões: Prevenir pontos de pressão mudando o 

decúbito de 2/2 horas; Evitar pontos ou constrição do fluxo sanguíneo 

(curativos ou bandagens compressivas; Não utilizar gaze para 

limpeza da pele (usar algodão ou pano macio); Limitar ao máximo o 

uso de fitas adesivas; Manter os adesivos na pele por pelo menos 24h 

e os monitores de ECG removidos somente quando não estiverem 

funcionando ou deixar que a sua retirada aconteça espontaneamente; 

Colocar os eletrodos de ECG nos membros e não no tronco; Fitas 

autoadesivas, que não aderem a pele, podem substituir outras fitas 

adesivas para posicionar os sensores de oxímetros; Utilizar haste 



flexível com ponta de algodão, estéril, embebida com água estéril (ou 

óleo mineral nos mais aderentes) para facilitar a retirada dos 

adesivos aderidos à pele etc. 

 

29 - (a) O cateterismo urinário pode ser necessário para pacientes 
que sugerem um controle hidroeletrolítico rígido e em casos de 

retenção urinária. 
 

30 – (d) A antissepsia das mãos é necessária no combate às 

infecções hospitalares. O uso das luvas não substitui a lavagem das 
mãos. As mesmas devem ser lavadas: sempre que estiverem sujas; 

antes e depois de prestar qualquer tipo de assistência ao paciente; 
antes e depois de manipulações de materiais e equipamentos; antes 

e depois das necessidades fisiológicas, de pentear cabelo e se 
alimentar. 

 


