
 

PROCESSO SELETIVO 

 

 
 

C206 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  NOME DO CANDIDATO 

   ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno com o enunciado das questões da prova, sem repetição ou falha; 
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova. 

02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no 
local especificado. 

03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. 

04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído. 
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 

Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de 
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta. 

06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo; 
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos; 
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal; 
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio 

de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação; 

e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, 
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de 
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo; 

f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o 
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os 
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o 
período de permanência dos candidatos no local de prova); 

g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões; 
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO; 
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, 

executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas; 
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal. 

07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno 
de questões não serão levados em conta. 

08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença. 
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas. 
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões. 
 

 
 

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 
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PORTUGUÊS 

 
Leia o texto a seguir para responder ás questões de 01 a 
04. 
 

Texto 1 
 
Gostar de política não é uma opção, mas uma 
necessidade. Primeiro, porque o cidadão precisa de um 
conhecimento político para escolher seu candidato. 
Depois, porque a política está presente na escola, no 
trabalho, enfim, na vida. Logo, torna-se fundamental o 
gosto por ela, pois é ela que rege a nossa existência. 

Sidomar F. Vieira, Ufam, 2008. 

 

QUESTÃO 01 

O texto acima se trata: 
 
A) De um texto descritivo; 
B) De um texto narrativo; 
C) De um texto argumentativo; 
D) De um texto injuntivo. 
 

QUESTÃO 02 

Quando o autor afirma que “gostar de política não é uma 
opção”: 
 
A) Ele quer alegar que este fato é imposto por vários 

meios sociais, especialmente pela mídia; 
B) O autor conclui que pelo fato da política manifestar-se 

em diversos meios sociais, as pessoas devem tomar 
gosto por ela e se vincular a partidos políticos; 

C) Ele pretende convencer as pessoas mais incrédulas da 
necessidade da política, tendo em vista que os 
interesses individuais são conquistados por ela; 

D) O autor defende que a necessidade do gosto da política 
se dá pelo fato desta reger nossa existência e estar 
presente em diversos debates. 

 

QUESTÃO 03 

Observe este trecho: 
“Gostar de política não é uma opção, mas uma 
necessidade”. 
O termo destacado representa uma conjunção: 
  
A) Coordenativa alternativa; 
B) Coordenativa conclusiva; 
C) Coordenativa explicativa; 
D) Coordenativa adversativa. 
 
 
 
 

QUESTÃO 04 

04. Na frase: “Logo, torna-se fundamental o gosto por ela, 
pois é ela que rege a nossa existência”. 
O termo destacado pode ser substituído pelas palavras a 
seguir, exceto: 
  
A) Por isso; 
B) Por conseguinte; 
C) Entretanto; 
D) Portanto. 
 

QUESTÃO 05 

Na frase: “talvez os professores antevejam uma resolução 
para o caso”. O modo e o tempo do verbo são 
respectivamente: 
 
A) Subjuntivo - presente; 
B) Subjuntivo - pretérito; 
C) Indicativo – presente; 
D) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
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Leia o texto a seguir para responder às questões de 06 a 
09. 
 

Texto 2 – O sucesso da mala 
 

Respiro ofegante. Trago nas mãos uma pequena 
mala e uma agenda tinindo de nova. É meu primeiro dia 
de aula. Venho substituir uma professora que teve que se 
ausentar "por motivo de força maior". Entro timidamente 
na sala dos professores e sou encarada por todos. Uma 
das colegas, tentando me deixar mais à vontade, 
pergunta:  

- É você que veio substituir a Edith? 
- Sim - respondo num fio de voz.  
- Fala forte, querida, caso contrário vai ser tragada 

pelos alunos - e morre de rir. 
- Ela nem imagina o que a espera, não é mesmo? - 

e a equipe toda se diverte com a minha cara. 
Convidada a me sentar, aceito para não parecer 

antipática. Eles continuam a conversar como se eu não 
estivesse ali. Até que, finalmente, toca o sinal. É hora de 
começar a aula. Pego meu material e percebo que me 
olham curiosos para saber o que tenho dentro da mala. 
Antes que me perguntem, acelero o passo e sigo para a 
sala de aula. Entro e vejo um montão de olhinhos curiosos 
a me analisar que, em seguida, se voltam para a maleta. 
Eu a coloco em cima da mesa e a abro sem deixar que 
vejam o que há lá dentro. 

- O que tem aí, professora?  
- Em breve vocês saberão.  
No fim do dia, fecho a mala, junto minhas coisas e 

saio. No dia seguinte, me comporto da mesma maneira, e 
no outro e no noutro... As aulas correm bem e sinto que 
conquistei a classe, que participa com muito interesse. Os 
professores já não me encaram. A mala, porém, continua 
sendo alvo de olhares curiosos.  

Chego à escola no meu último dia de aula. A titular 
da turma voltará na semana seguinte. Na sala dos 
professores ouço a pergunta guardada há tantos dias:  

- Afinal, o que você guarda de tão mágico dentro 
dessa mala que conseguiu modificar a sala em tão pouco 
tempo? 

- Podem olhar - respondo, abrindo o fecho. 
- Mas não tem nada aí! - comentam.  
- O essencial é invisível aos olhos. Aqui guardo o 

meu melhor. 
Todos ficam me olhando. Parecem estar pensando 

no que eu disse. Pego meu material, me despeço e saio. 
Cybele Meyer 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 06 

O texto 2, por suas características, pode ser classificado 
como: 
 
A) um artigo; 
B) uma crônica; 
C) um conto; 
D) uma notícia. 
 

QUESTÃO 07 

São objetivos do texto, exceto: 
 
A) Demonstrar que o que a pessoa tem de melhor não 

pode ser visto; 
B) Discutir a rotina do professor, especialmente a de um 

professor novato; 
C) Citar a indisciplina escolar como um desafio a ser 

enfrentado pelos professores; 
D) Discutir a valorização docente, pois os professores 

possuem grandes desafios e deveriam ter ganhos 
financeiros mais justos. 

 

QUESTÃO 08 

No trecho: “o essencial é invisível aos olhos”. São 
sinônimos do termo destacado, exceto: 
 
A) Precípuo; 
B) Crucial; 
C) Premente; 
D) Medular. 
 

QUESTÃO 09 

Observe a antepenúltima linha do texto: 
 
- [...] Aqui guardo o meu melhor. 
 
O termo destacado refere-se: 
 
A) À sala de aula; 
B) Aos escritos guardados secretamente; 
C) Ao material inovador que a professora trabalhava; 
D) À mala que a professora carregava. 
 

QUESTÃO 10 

Assinale a alternativa correta, considerando que à direita 
de cada palavra há um sinônimo, exceto: 
 
A) Tragar – fumar; 
B) Encarar – cravar; 
C) Titular – dono; 
D) Essencial – precípuo. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO / MATEMÁTICA  
 

QUESTÃO 11 

Considere as seguintes proposições, todas com valor 
lógico verdadeiro: 
 

I. Se Maria não é bonita, então João é louco; 
II. Se Ana é baiana, então Rex é pastor; 
III. Se Ana não é baiana, então Maria é bonita; 
IV. Se Rex é pastor, então João não é louco. 
 

Com base no raciocínio lógico dedutivo, pode-se garantir 
que: 
 

A) Maria é bonita; 
B) João não é louco; 
C) Ana é baiana; 
D) Rex é pastor. 
 

QUESTÃO 12 

Sabe-se que é falsa a seguinte afirmação: “Morgana não 
é médica ou Carla é advogada”. Segue, a partir desta 
informação, que uma das afirmativas a seguir é 
verdadeira. Assinale-a: 
 

A) Morgana é médica e Carla é advogada; 
B) Se Morgana é médica, então Carla é advogada; 
C) Morgana não é médica e Carla não é advogada; 
D) Se Carla é advogada, então Morgana é médica. 
 

QUESTÃO 13 

Numa sala de reunião, encontram-se 25 pessoas. Sobre 
elas, é possível afirmar que: 
 

A) Ao menos uma delas nasceu em ano bissexto; 
B) Nenhuma delas faz aniversário em fevereiro; 
C) Ao menos três delas fazem aniversário no mesmo mês; 
D) Cinco delas fazem aniversário no mesmo mês. 
 

QUESTÃO 14 

Admita verdadeira a seguinte proposição: 
 

"Se uma pessoa é fumante, então ela terá problemas 
respiratórios no futuro". 
 

Dois idosos foram ao médico e ficou diagnosticado que o 
Sr. Cleiton tem problemas respiratórios e o Sr. Nilson não 
os tem. Com base nessas informações, pode-se afirmar 
que: 
 

A) Nenhum dos dois idosos mencionados foi fumante; 
B) O Sr. Cleiton foi fumante e o Sr. Nilson não foi fumante; 
C) Os dois idosos mencionados foram fumantes; 
D) O Sr. Nilson não foi fumante e nada se pode afirmar 

sobre o Sr. Cleiton. 

QUESTÃO 15 

A bota é preta, ou o sapato é branco ou o tênis é verde. 
Se o sapato é branco, então o chinelo é marrom. Se a 
sapatilha é dourada, então o chinelo não é marrom.  Se o 
tênis é verde, então a sapatilha não é dourada. Ora, a 
sapatilha é dourada. Então: 
 
A) A bota é preta, o sapato é branco e o tênis não é verde; 
B) A bota não é preta, o sapato não é branco e o tênis é 

verde; 
C) A bota não é preta, o sapato é branco e o tênis não é 

verde; 
D) A bota é preta, o sapato não é branco e o tênis não é 

verde. 
 

QUESTÃO 16 

Considere verdadeiras as seguintes proposições: 
 
I. Se o aluno estudou, então ele aprendeu; 
II. Se o aluno não foi aprovado, então ele não aprendeu. 
 
Assim sendo: 
 
A) O aluno ter estudado é condição necessária para ter 

sido aprovado; 
B) O aluno ter estudado é condição suficiente para ter 

sido aprovado; 
C) O aluno ter sido aprovado é condição suficiente para 

que tenha estudado; 
D) O aluno ter estudado é condição necessária e 

suficiente para ter sido aprovado. 
 

QUESTÃO 17 

Considere a seguinte proposição condicional: “Se Joabe 
acorda disposto, então ele faz caminhada”. A negação 
desta proposição é: 
 
A) Se Joabe acorda disposto, então ele não faz 

caminhada; 
B) Joabe acorda disposto e não faz caminhada; 
C) Se Joabe não acorda disposto, então ele faz 

caminhada; 
D) Joabe não acorda disposto e não faz caminhada. 
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QUESTÃO 18 

Observe a sequência de igualdades a seguir: 
 

6844  ; 

66884444  ; 

666888444444  ; 

... 
 
Diante do padrão observado, é correto afirmar que o 
número 666666666 pode ser escrito como: 
 

A) 888888444444444444  ; 

B) 888888844444444444444  ; 

C) 888888884444444444444444  ; 

D) 888888888444444444444444444  . 

 

QUESTÃO 19 

Três amigos, Alonso, Afonso e Amâncio, são apaixonados 
por futebol. Um deles é torcedor do América, outro é 
torcedor do Maguari e o outro torce pelo Orion, não 
obrigatoriamente nesta dada ordem. Considere as três 
proposições enunciadas a seguir: 
 
I. Amâncio é torcedor do Maguari; 
II. Afonso não é torcedor do Maguari; 
III. Alonso não é torcedor do América. 
 
Sabendo que apenas uma destas proposições é 
verdadeira, pode-se garantir que: 
 
A) Alonso é torcedor do Maguari; 
B) Afonso é torcedor do América; 
C) Afonso é torcedor do Maguari; 
D) Amâncio é torcedor do Orion. 
 

QUESTÃO 20 

As duas proposições a seguir são falsas: 
 
I. João é capitão e Bento é sargento; 
II. Bento não é sargento ou Vicente é tenente; 
 
Sendo assim, apenas um dos itens abaixo apresenta uma 
proposição cujo valor lógico é verdadeiro. Assinale-o: 
 
A) Se Bento é sargento, então João é capitão; 
B) Se Bento é sargento, então Vicente é tenente; 
C) Se Vicente não é tenente, então Bento não é sargento; 
D) Se João é capitão, então Bento é sargento. 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 21 

Sobre administração de medicamentos, podemos afirmar 
que: 
 
A) Se estiver prescrito Gentamicina 60 mg, via 

endovenosa, e a forma de apresentação disponível for 
de 40 mg/ml deve ser administrado 1,8 ml; 

B) Ao administrar medicação na via subcutânea, deve ser 
realizada leve compressão sem provocar fricção sobre 
a pele após a retirada da agulha; 

C) Faz-se necessário tracionar o êmbolo da seringa antes 
de injetar o medicamento por via intradérmica; 

D) No caso de o médico prescrever “uma medida adulto” 
para a administração de medicamentos por via oral ou 
gástrica, esta prescrição é equivalente a 20 ml. 

 

QUESTÃO 22 

Com relação aos cuidados de enfermagem ao realizar de 
curativos é INCORRETO afirmar que: 
 
A) A limpeza das feridas de cicatrização por segunda 

intenção, ou seja, das feridas abertas, deve ser 
realizada através do método de irrigação com soro 
fisiológico 0,9% morno; 

B) Para a realização da retirada do curativo anterior e para 
a limpeza da ferida não se deve utilizar as pinças do 
primeiro tempo do curativo; 

C) Ao realizar curativos em ferida asséptica, por exemplo, 
em incisão cirúrgica, deve-se primeiro realizar a 
limpeza nas bordas e depois na incisão; 

D) Caso um paciente apresente uma úlcera de membro 
inferior e uma incisão cirúrgica abdominal, 
primeiramente deve ser feito o curativo da incisão e 
depois o da úlcera. 
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QUESTÃO 23 

A Pressão Arterial, para ter valor diagnóstico devido, deve 
ser aferida com técnica adequada, além de utilizar 
aparelhos confiáveis e com a devida calibragem, sempre 
se respeitando as recomendações para a realização deste 
procedimento. A recomendação que NÃO se inclui para a 
realização deste procedimento é: 
 
A) O braço do paciente deve ser mantido na altura do 

coração, livre de roupas, com a palma da mão voltada 
para cima e o cotovelo ligeiramente fletido; 

B) Esclarecer o procedimento ao paciente, orientando-o 
para que descanse por 5-10 minutos em ambiente 
tranquilo, com temperatura agradável e para que não 
fale. Proporcionar relaxamento, para amenizar o efeito 
do avental branco (elevação da pressão arterial pela 
ansiedade provocada pela simples presença do 
profissional de saúde, especialmente do médico); 

C) Utilizar manguito de tamanho apropriado ao braço do 
paciente, aproximadamente de 2 a 3 cm acima da fossa 
antecubital, e centralizar a bolsa de borracha sobre a 
artéria braquial. A largura da bolsa de borracha deve 
equivaler a 40% da circunferência do braço e o seu 
comprimento, envolver pelo menos 80%; 

D) Averiguar se o paciente não está com as pernas 
cruzadas nem com a bexiga cheia; não ingeriu bebidas 
alcoólicas, café, alimentos e não praticou exercícios 
físicos há 30 minutos. 

 

QUESTÃO 24 

No que se refere à conservação de imunobiológicos é 
INCORRETO afirmar que: 
 
A) A limpeza do refrigerador deve ser feita quando a 

camada de gelo atingir 0,5 cm ou a cada cinco dias; 
B) O peso de qualquer produto posto na porta do 

refrigerador pode comprometer a vedação da mesma, 
sendo assim, nenhum tipo de produto deve ser 
colocado na porta do refrigerador; 

C) Produtos armazenados na embalagem original têm de 
ser arrumados de forma a garantir que sejam mantidos 
a uma distância de dois dedos entre as caixas para que 
seja permitida a circulação do ar; 

D) As áreas que sofrem o primeiro impacto da 
temperatura ambiente ao abrir-se a porta do 
refrigerador são a porta e a parte de baixo, portanto, 
imunobiológicos não devem ser postos nestas partes. 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 25 

No que se trata de administração de medicação, é 
INCORRETO afirmar que: 
 
A) A via de administração utilizada com mais frequência 

na aplicação de medicamentos em tratamento de 
longa duração e pós-operatório é a subcutânea, pois a 
mesma faz com que o líquido seja absorvido 
lentamente, a partir do tecido subcutâneo, 
prolongando, assim, seus efeitos; 

B) O volume máximo indicado na administração de 
medicação via intradérmica é de 1 mL; 

C) O vastolateral é a via de 1ª escolha na administração 
de medicação por via intramuscular, seguido do glúteo 
e depois do deltoide, exceto em vacina; 

D) Um método eficaz na vedação do medicamento dentro 
dos tecidos musculares é aplicação trajeto Z, uma 
técnica utilizada na aplicação de drogas irritativas para 
proteção da pele e de tecidos subcutâneos. 

 

QUESTÃO 26 

Sabendo-se que o técnico de enfermagem deve apoiar o 
enfermeiro na realização do procedimento de inserir o 
cateter gástrico, e que uma observação rigorosa do 
estado geral do paciente, antes e durante o 
procedimento tem de ser realizada, é possível afirmar 
que: 
 
A) O técnico em enfermagem deve preparar o material 

para ser realizado o cateterismo gástrico, que deve 
conter: frasco coletor estéril, esparadrapo, seringa de 
20 ml, luva estéril, sonda nasogástrica calibre 12 Fr 
para um adulto do sexo masculino com indicação de 
lavagem gástrica, copo com água, estetoscópio; 

B) Estenose de esôfago, pacientes com agitação, 
obstrução gástrica, trauma facial são as indicações do 
cateterismo gástrico e entérico; 

C) Em relação ao procedimento de medição da sonda, é 
importante medir a sonda da ponta do apêndice 
xifoide à ponta do nariz e deste ao lóbulo da orelha; 

D) O aparecimento de tosse, cianose perioral, cianose de 
extremidades deve ser observado no momento da 
inserção da sonda nasogástrica, o que indica um 
possível erro de percurso no trajeto da sondagem. 
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QUESTÃO 27 

As diretrizes básicas para a implementação de medidas 
de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores 
(NR32) devem ser atendidas pelos gestores dos 
estabelecimentos de saúde. De acordo com essas 
diretrizes: 
 
A) Em casos de contaminação visível por fluidos corporais, 

inclusive por sangue, será indicado o uso de 
preparação alcoólica para higienização das mãos; 

B) Em casos de indisponibilidade de lavatório exclusivo 
para a lavagem das mãos, o uso de luvas substituirá 
este processo; 

C) Desde que sejam avaliados pelo médico e obtenham 
documento de liberação para o trabalho, os 
trabalhadores com feridas ou lesões nos membros 
superiores podem iniciar suas atividades laborais; 

D) Nos casos em que os equipamentos de proteção 
individual estejam aparentemente limpos, é permitido 
aos trabalhadores deixar o local de trabalho utilizando 
tais equipamentos. 

 

QUESTÃO 28 

Para administrar 500ml de soro Glico-Fisiológico, no 
período das 18h às 23h, deve-se estabelecer um 
gotejamento igual a aproximadamente: 
 
A) 100 gotas/minuto; 
B) 33 gotas/minuto; 
C) 99 gotas/minuto; 
D) 34 gotas/minuto. 
 

QUESTÃO 29 

Na prevenção primária da Hipertensão Arterial Sistêmica, 
NÃO é considerada recomendação não medicamentosa: 
 
A) Consumo controlado de sódio; 
B) Combate ao sedentarismo; 
C) Índice de Massa Corporal (IMC) entre 30 e 34,9; 
D) Combate ao tabagismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 

Para a identificação de problemas e avaliação da resposta 
do paciente a uma determinada intervenção, uma 
maneira rápida e eficiente de monitorar a clínica são os 
sinais vitais. Em se tratando de avaliação dos sinais vitais, 
marque a alternativa INCORRETA: 
 
A) A verificação da temperatura superficial pode ser 

avaliada através da pele, cavidade oral ou esôfago, já a 
temperatura central pode ser avaliada através do reto, 
membrana timpânica e artéria pulmonar; 

B) Devido à facilidade de palpação, normalmente 
utilizadas para avaliação do pulso a artéria radial e 
carótida; 

C) De todos os dados vitais, os mais fáceis e mais 
frequentemente aferidos em situações de risco são os 
movimentos respiratórios; 

D) A pressão sanguínea arterial pode ser mensurada de 
dois modos: indiretamente (não-invasiva) através do 
uso de esfigmomanômetro e estetoscópio e 
diretamente (invasiva) utilizando um cateter inserido 
em uma artéria. 

 

QUESTÃO 31 

Durante a reanimação cardiopulmonar (RCP) e o suporte 
básico de vida, ao se considerar a assistência de 
enfermagem, pode-se afirmar que: 
 
A) Durante a RCP, é permitida a assincronia entre 

compressões torácicas e ventilações simultâneas, no 
caso de a vítima de parada cardiorrespiratória estiver 
com a via aérea protegida;  

B) Para a manutenção da oxigenação cerebral durante a 
RCP, a hiperventilação da vítima de parada 
cardiorrespiratória está recomendada e é importante 
medida; 

C) São medidas importantes do suporte básico de vida, a 
punção de acesso venoso central e a coleta de sangue 
para a realização da gasometria arterial; 

D) Para a verificação do pulso carotídeo, deve-se 
descontinuar as compressões torácicas a cada 3 
minutos. 
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QUESTÃO 32 

Proporcionar informações que facilitam a aplicação de 
medidas de prevenção à isquemia cerebral secundária a 
distorção do tronco cerebral é um dos objetivos da 
monitoração da pressão intracraniana (PIC). Embora 
indicados para pacientes com trauma craniano, seus 
valores são utilizados ainda na orientação de tratamentos 
que são potencialmente prejudiciais à manutenção da 
pressão de perfusão cerebral (PPC). Sobre as 
intercorrências observadas durante a monitoração da PIC 
e as principais intervenções de enfermagem para resolvê-
las, é correto afirmar que: 
 
A) Na ausência de onda detectável ao monitor, o técnico 

de enfermagem deve zerar e calibrar o sistema, sob a 
supervisão do enfermeiro, registrar a correlação entre 
drenagem e as alterações de pressão e comunicar o 
médico; 

B) Com valores falsamente diminuídos, o técnico de 
enfermagem deve auxiliar o enfermeiro durante a 
irrigação do sistema com 0,25ml de solução fisiológica 
e ajustar o parâmetro de ganho para a faixa de pressão 
mais elevada; 

C) Com valores de PIC diminuídos, o técnico de 
enfermagem deve eliminar as bolhas de ar do sistema 
com soro fisiológico sob a supervisão do enfermeiro e 
checar se o transdutor de pressão está acima do ponto 
de referência; 

D) Com valores de PIC elevados, o técnico de enfermagem 
deve manter a cabeceira do leito ente 15 e 30 graus, 
cabeça posicionada para facilitar a drenagem venosa e 
limitar a flexão de joelho. 

 

QUESTÃO 33 

Ao levar em consideração as possíveis complicações da 
administração de dieta enteral e os cuidados de 
enfermagem para preveni-las, é correto afirmar que: 
 
A) No caso de constipação é necessário garantir 

hidratação enteral, acrescentando água, conforme 
possível e indicado, após verificação de estase; 

B) Na aspiração pulmonar faz-se necessário diminuir a 
velocidade de infusão ou interromper a dieta, até a 
avaliação médica; 

C) Em caso de diarreia é preciso garantir infusão contínua, 
conforme prescrição, e trocar as bolsas de dietas a 
cada 2h; 

D) No caso de náusea e vômitos é necessário manter a 
cabeceira do leito elevada a 30-45 graus durante a 
administração da dieta e por duas horas depois. 

 
 
 

QUESTÃO 34 

Assinale alternativa correta sobre as fases operatórias: 
 
A) A fase pós-operatória imediata compreende desde a 

saída do paciente do centro cirúrgico até a alta 
hospitalar; 

B) A fase perioperatória inicia-se no dia em que é feito o 
diagnóstico cirúrgico e se estende até o início da 
cirurgia; 

C) A fase pré-operatória é o período de tempo desde a 
decisão da intervenção cirúrgica até o paciente ser 
transferido para a sala de operação; 

D) O transoperatório abrange desde a entrada do 
paciente no centro cirúrgico até sua saída da unidade 
de recuperação pós-anestésica. 

 

QUESTÃO 35 

Segundo competência legal cabe ao técnico de 
enfermagem desenvolver, com EXCEÇÃO de: 
 
A) Zelar pela prevenção e controle de danos físicos que 

possam ser causados aos pacientes durante a 
assistência de enfermagem; 

B) Ter cuidados diretos de enfermagem a pacientes 
graves com risco de vida; 

C) Auxiliar nos cuidados diretos de enfermagem a 
pacientes em estado grave e muito grave; 

D) Participar do planejamento, programação, orientação 
e supervisão da assistência de enfermagem. 

 

QUESTÃO 36 

Ao mesmo tempo em que é de grande importância para 
a garantia da qualidade e eficácia do processo de 
esterilização, a preparação do material é extremamente 
prática. É CORRETO afirmar sobre o processo de 
esterilização: 
 
A) Esterilizar as tesouras com as superfícies de corte livres 

de gazes e sempre fechadas; 
B) Independente do processo de esterilização, fechar 

completamente e tencionar o instrumento; 
C) Manter todos os materiais com articulações fechados; 
D) Assegurar que todo o material esteja efetivamente 

limpo. 
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QUESTÃO 37 

A ação, omissão ou conivência que implique em 
desobediência e/ou inobservância às disposições do 
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem é 
considerada infração ética. Os Conselhos Regionais de 
Enfermagem impõem as seguintes penalidades, EXCETO: 
 
A) Cassação do direito ao exercício profissional; 
B) Suspensão do exercício profissional; 
C) Advertência verbal; 
D) Censura. 
 

QUESTÃO 38 

Sobre os métodos de desinfecção e esterilização de 
materiais e equipamentos de saúde, é CORRETO afirmar 
que: 
 
A) O óxido de etileno, um agente químico esterilizante 

que existe nas formas gasosa e líquida, inflamável, 
explosivo, carcinogênico, é a principal opção para a 
esterilização de materiais termossensíveis; 

B) Quando usados isoladamente, os compostos de 
quaternário de amônia são produtos desinfetantes que 
têm alto poder micobactericida e são de baixa 
toxicidade; 

C) Com a finalidade de manter um estado de asseio 
mínimo mediante a redução da população microbiana, 
o processo de esterilização consiste na remoção de 
sujidade e detritos dos artigos hospitalares; 

D) Os artigos que entram em contato direto ou indireto 
com áreas estéreis do corpo, como, por exemplo, a 
sonda vesical, são denominados artigos críticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 39 

O profissional de saúde deve estar habilitado para 
identificar anormalidades no histórico do paciente na 
avaliação do sistema respiratório, já que distúrbios neste 
sistema são comuns, e são encontrados em todos os 
ambientes, desde o comunitário até a unidade de terapia 
intensiva. Sobre o conhecimento e dos principais 
cuidados de enfermagem com pacientes portadores de 
distúrbios respiratórios, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Doença infecciosa transmitida por um bacilo que 
sobrevive em suspensão no ar apenas alguns minutos, 
a tuberculose geralmente atinge os pulmões, mas que 
pode instalar-se em qualquer tecido, como acontece 
na meninge, nos rins ou nos ossos; 

B) Doenças pulmonares obstrutivas crônicas (DPOC) 
consistem um grupo de doenças que ocasionam 
limitação crônica do fluxo aéreo. Fazem parte desse 
grupo pneumonia, enfisema pulmonar, bronquite 
crônica e asma brônquica; 

C) O enfisema pulmonar é definido como a destruição dos 
septos alveolares, cuja causa principal é o tabagismo. A 
função pulmonar já está sensivelmente comprometida 
quando o paciente manifesta os sintomas dessa 
doença; 

D) A asma brônquica tem como definição a diminuição da 
função pulmonar devido à edema da mucosa, 
produção excessiva de muco e broncoespasmos. Pode 
ser consequência de fatores alérgicos e infecções 
respiratórias, mas é pouco provável que esteja 
associada ao estresse. 

 

QUESTÃO 40 

Os agentes infecciosos ou parasitos são os causadores das 
doenças transmissíveis. Sobre o modo de transmissão das 
infecções parasitárias e das doenças transmissíveis, é 
INCORRETO afirmar que: 
 

A) Toda pessoa, animal, objeto, alimento, água, enfim, 
todas as coisas ou substâncias de onde um agente 
infeccioso se origina, passando diretamente para um 
hospedeiro é denominado de fonte de infecção; 

B) São exemplos de transmissão horizontal as 
transmissões congênitas ou transplacentárias como 
ocorre nos casos de rubéola, sífilis e AIDS; 

C) Quando agentes infecciosos que saem do corpo de um 
hospedeiro parasitado e passam para um hospedeiro 
sadio denomina-se de transmissão direta de pessoa a 
pessoa. São exemplos de doenças transmitidas desta 
forma giardíase, amebíase, AIDS, sífilis e gripe; 

D) Os principais modos de transmissão da Hepatite B são 
através do contato sanguíneo e de relações sexuais. O 
vírus age de modo discreto no fígado por até 20 ou 30 
anos. Pode levar ao câncer de fígado, à cirrose e à 
morte. 
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QUESTÃO 41 

Uma solução de 600 ml de soro fisiológico a 0,9% deve ser 
infundida em 5h. Quantas microgotas por minuto será 
administrado? 
 
A) 40; 
B) 80; 
C) 150; 
D) 120. 
 

QUESTÃO 42 

Beatriz, 11 meses de idade, deu entrada em uma Unidade 
de Pronto Atendimento com queixas de débito urinário 
diminuído, desidratação moderada, cólica abdominal e 
diarreia aguda. Em crianças com quadro de diarreia, a 
assistência de enfermagem deve: 
 
A) Realizar controle da quantidade e características da 

urina de acordo com a indicação ou a cada 4 horas; 
B) Com o objetivo de evitar a disseminação da infecção, 

utilizar preferencialmente fraldas de tecido; 
C) Realizar orientação à mãe para suspender 

momentaneamente o aleitamento materno; 
D) Realizar controle hídrico rigoroso, com balanço da 

ingesta e da excreta. 
 

QUESTÃO 43 

Um instrutor de Curso Técnico de Enfermagem explanou 
durante uma aula sobre como prevenir infecções e 
descreveu um processo que elimina todos ou muitos 
micro-organismos, exceto esporos bacterianos, a partir 
de objetos inanimados, desde que sejam utilizados 
pasteurização úmida ou desinfetantes químicos. Tal 
processo é denominado: 
 
A) Desinfecção; 
B) Esterilização; 
C) Assepsia cirúrgica; 
D) Limpeza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 44 

Dona Francisca, 42 anos, comerciante, sofreu um assalto 
quando estava fechando seu estabelecimento comercial. 
A comerciante, durante o assalto, foi baleada no abdome 
e necessitou de cirurgia com urgência. Após a cirurgia, ela 
ficou em observação na Sala de Recuperação Pós-
Anestésica (SR). O técnico de enfermagem foi orientado 
pela enfermeira enfatizando que a mesma não receberia 
alta da SR caso apresentasse: 
 
A) Presença de sensibilidade cutânea e existência de 

queixa álgica; 
B) Ausência de retenção urinária e saturação de oxigênio 

de 92%; 
C) Sangramento em pouca quantidade e orientação no 

tempo e no espaço; 
D) Presença de força muscular e ausência de náuseas e 

vômitos. 
 

QUESTÃO 45 

Com a finalidade manter uma circulação efetiva, e para 
que sejam evitados danos aos tecidos, pacientes 
acamados geralmente necessitam de cuidados especiais 
por parte da equipe de enfermagem. Nos casos em que 
está indicado repouso absoluto no leito, a mudança de 
decúbito em horários determinados possibilita: 
 
A) A redução do risco de hipóxia tissular e a manutenção 

do tônus muscular; 
B) O aumento do metabolismo tecidual e a prevenção das 

complicações pulmonares; 
C) O aumento da força de cisalhamento entre o lençol e o 

corpo e a redução da fadiga; 
D) A redução da incidência de distúrbios gastrointestinais 

e a promoção do conforto. 
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QUESTÃO 46 

Dona Vera foi internada em Hospital Público de 
Referência queixando-se de presença de sangue nas fezes 
e constantes dores abdominais na porção inferior. Após 
avaliação clínica, para que se pudesse chegar à conclusão 
diagnóstica de alterações nas estruturas intestinais e 
possível divertículo, o médico prescreveu enema 
baritado. Com a finalidade de tranquilizar a paciente, 
após a realização do exame, Dona Vera recebeu as 
seguintes orientações da equipe de enfermagem: 
 
A) A fim de prevenir a constipação causada pelo bário, 

aceitar a restrição de líquidos por pelo menos 24 horas 
após o exame; 

B) No caso de um impacto das fezes, será administrado 
enema conforme prescrição médica; 

C) Para que ocorra o peristaltismo aumente realizar 
deambulação, já que o mesmo é reduzido durante 
jejum prolongado para a realização do exame; 

D) Após o exame, não se afligir quando as fezes 
apresentarem uma coloração escura, devido ao bário, 
por um período de 1 a 3 dias. 

 

QUESTÃO 47 

Nos casos de ingestão de substâncias tóxicas, a lavagem 
gástrica é um procedimento de urgência a ser realizado 
quando houver indicação. O técnico de enfermagem 
deverá providenciar o que for necessário na organização 
do material e preparar o paciente para a realização do 
procedimento. Assinale a alternativa que NÃO contém 
materiais necessários para lavagem gástrica. 
 
A) Máscara e óculos para proteção são materiais 

necessários para esta intervenção; 
B) Luva esterilizada e seringa de 20 ml são materiais 

necessários para esta intervenção; 
C) Sonda oro ou nasogástrica, lidocaína gel e pinça Kelly 

são materiais necessários para esta intervenção; 
D) Sonda oro ou nasogástrica e gaze são materiais 

necessários para esta intervenção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 48 

Doença infecciosa febril aguda, a Dengue é transmitida 
pela picada da fêmea do mosquito Aedes Aegypti. 
Dependendo do modo como se apresente, ela por evoluir 
de maneira benigna ou grave. É correto afirmar sobre a 
dengue: 
 
A) É considerado caso suspeito todo paciente que 

apresente doença febril aguda com duração de até sete 
dias; 

B) O tratamento é feito com hidratação (oral ou 
parenteral), antipirético e analgésico; 

C) É de notificação compulsória somente a do tipo 
hemorrágica; 

D) Pelo risco de causar hemorragias locais, a prova do laço 
não é mais utilizada. 

 

QUESTÃO 49 

O principal problema causado pela hipoglicemia advém 
do inadequado suprimento de glicose como combustível 
o que resulta em danos às funções cerebrais. Pode-se 
destacar, dentre os principais sinais e sintomas de 
hipoglicemia: 
 
I. Diplopia e dormência nos lábios e língua; 
II. Sudorese, tremor e palidez; 
III. Cefaleia, taquicardia e vertigem; 
IV. Sonolência, convulsão e coma. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s): 
 
A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas; 
B) Apenas a afirmativa II está correta; 
C) Apenas as afirmativa II e III estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
 

QUESTÃO 50 

O processo inflamatório é caracterizado pelos seguintes 
sinais e sintomas: 
 
I. Dispneia; 
II. Calor e Edema; 
III. Choque; 
IV. Cianose e Tremor; 
V. Dor e Rubor. 
 
Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativas(s): 
 
A) Apenas a afirmativa IV está correta; 
B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas; 
C) Apenas as afirmativas II e V estão corretas; 
D) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
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