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PREFEITURA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

 

Processo Seletivo Simplificado, edital 001/2017 

 

ASSINO DECLARANDO QUE LI AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

Nome:  Inscrição nº: 

PROVA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

INSTRUÇÕES: 

1. Escreva, acima, o seu nome e número de inscrição.  

2. A prova é composta de 20 questões objetivas. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, 

com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

3.  Antes de iniciar a resolução das questões, verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má 

impressão, páginas trocadas, numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e 

trocará o seu caderno. 

4. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos 

aplicadores de prova. 

5. Ao receber o gabarito de resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. Caso 

haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

6. O gabarito de resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica azul, tendo-se o cuidado de não 

ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

7. A duração da prova é de 3 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas 

para o Gabarito de resposta. 

8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de livros 

e apontamentos e o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, 

eletrônicos ou não, tais como agendas, relógios com calculadoras, relógios digitais, telefones celulares, tablets 

ou similares, devendo ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no local indicado na sala. São 

vedados também o porte e/ou uso de óculos de sol ou de quaisquer acessórios, tais como boné, chapéu, gorro 

ou protetores auriculares. Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do 

processo Seletivo Simplificado. 

9. Tenha cuidado na marcação no gabarito resposta, pois não será substituída em hipótese alguma. 

10.Confira e assine o gabarito resposta, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA 

PROVA SERÁ ANULADA. 

11. Não se esqueça de assinar a Lista de Presença. 

12. Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar a prova. 

13.  A prova estará disponível para a devolução, na recepção da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do 

Livramento. A partir do dia 16 de maio. 

14. Ao final do tempo destinado à realização das provas, em cada sala, é obrigatória a saída simultânea dos 3 

(três) últimos candidatos, os quais deverão assinar a ata de encerramento da aplicação das provas, naquela sala. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 horas. 

 

RESPOSTAS 

1 6 11 16 

2 7 12 17 

3 8 13 18 

4 9 14 19 

5 10 15 20 
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CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
 

1. Assinale a alternativa CORRETA: 

(a) O banho de chuveiro é também conhecido 

como ablução.  

(b) O banho de leito, por ser uma atividade de 

rotina, não requer planejamento e 

organização dos materiais. 

(c) Na higiene íntima feminina, a limpeza 

deve ser realizada no sentido posterior 

anterior. 

(d) Na higiene íntima masculina, o prepúcio 

não deve ser tracionado. 

(e) A finalidade do banho é a higiene e a 

limpeza da pele, pois neste momento são 

removidas células mortas, sujidades e 

microrganismos aderidos à pele. 

2. Diante de uma puérpera com diagnóstico de 

HIV ou AIDS, o técnico em enfermagem deve: 

 

(a) Isolar a paciente até o terceiro dia de uso 

do antirretroviral. 

(b) Inibir a lactação por meio do 

enfaixamento das mamas com ataduras. 

(c) Orientar sobre planejamento reprodutivo e 

encaminhá-la ao programa de laqueadura 

tubária. 

(d) Oferecer kit específico para assistência às 

parturientes portadoras do HIV e aos seus 

recém-nascidos expostos. 

(e) Manter a mãe e seu filho separados até ser 

iniciada a quimioprofilaxia do recém-

nascido. 

 

3. O técnico em enfermagem acompanha um 

cliente que deverá permanecer em posição de 

Trendelenburg durante uma cirurgia. O 

técnico deverá colocar o cliente: 

(a) Em decúbito ventral, com as pernas 

estendidas ou ligeiramente flexionadas. 

(b) Semi sentado, com a cabeceira da cama 

erguida e joelhos elevados. 

(c) Em decúbito lateral esquerdo, com a perna 

direita flexionada. 

(d) Em pé, com os braços ao longo do corpo e 

as pernas ligeiramente afastadas. 

(e) Deitado dorsal, com a cabeça em nível 

mais baixo que o resto do corpo. 

 

4. De acordo com o Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem, a inobservância 

das normas dos Conselhos de Enfermagem é 

considerada infração: 

  

(a) Ética. 

(b) Regulamentar. 

(c) Técnica. 

(d) Disciplinar . 

(e) Culposa. 

5. Medicações antipiréticas são? 

 

(a) Para controle do vomito 

(b) Para transtornos de ansiedades. 

(c) Para tratamento de problemas mentais. 

(d) Controle da febre. 

(e) Nenhuma das alternativas. 

6. No quadro de choque hipovolêmico, por ser 

uma ocorrência grave, o prognóstico 

dependerá da rapidez no atendimento. 

Considerando-se a possibilidade do cliente 

entrar em choque hipovolêmico, recomenda-

se: 

(a) Aspirar vias aéreas. 

(b) Providenciar material para instalar PVC. 

(c) Administrar diuréticos. 

(d) Instalar acesso venoso periférico. 

(e) Elevar cabeceira da cama. 

 

 

 

 



 
 

3 
 

7. A prescrição médica de Vancomicina 1g EV 

em 100mlde Sf 0.9%, para ser infundido em 45 

minutos. Quantas gotas por minuto deverão 

ser infundidas? 

(a) 50 gotas por minuto. 

(b) 100 gotas por minuto. 

(c) 80 gotas por minuto. 

(d) 44 gotas por minuto. 

(e) 20 gotas por minuto. 

8. M.A.C esta internada devido a uma infecção 

urinária. Na prescrição médica está prescrito 

para realizar a administração de ceftriaxona 

1g a cada 24 horas,diluido em FS0,9% de 200 

ml em 50 minutos. Quantas microgotas por 

minutos deverão ser infundidas? 

(a) 300. 

(b) 190. 

(c) 150. 

(d) 200. 

(e) 241. 

 

9. Na sala de cirurgia, em relação ao uso do 

bisturi elétrico, o técnico em enfermagem deve 

colocar a placa neutra em contato com: 

(a) A superfície metálica da mesa cirúrgica. 

(b) Regiões escarificadas e hipervolêmicas. 

(c) Região de grande massa muscular, seca e 

limpa. 

(d) Áreas de grande pilosidade. 

(e) A pele limpa e úmida. 

10. São princípios do Sistema Único de Saúde 

(SUS) que constam na Lei 8080/90: 

(a) Centralização, universalidade e 

integralidade. 

(b) Hierarquização, centralização e 

integralidade. 

(c) Universalidade, equidade e integralidade. 

(d) Universalidade, participação popular e 

autonomia. 

(e) Integralidade, participação popular e 

autonomia. 

 

11. Dispõe sobre a participação da comunidade 

na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

sobre as transferências intergovernamentais 

de recursos financeiros na área da saúde e dá 

outras providências. “A afirmativa refere‐se à: 

(a) Lei nº 8.080/1990. 

(b) Lei nº 8.142/1990. 

(c) Lei nº 8.699/1993. 

(d) Lei Complementar nº 147/2012. 

(e) Lei Complementar nº 8.143/1990. 

12- C.J.F deu entrada no pronto socorro de sua 

cidade queixando de lombalgia. A prescrição 

médica esta para ser realizado Voltaren 45mg 

IM. Mas a instituição só disponibiliza no 

momento voltarem de 75mg/3ml. Quantos ml 

deverão ser aspirados? 

(a) 1 ml. 

(b) 1,2 ml. 

(c) 1,5 ml. 

(d) 1,8 ml. 

(e) 1.6 ml. 

13. Em relação a desinfecção podemos 

classificar: 

 

(a) É o processo pelo qual se destroem 

particularmente os germes patogênicos 

e/ou se inativa sua toxina ou se inibe o seu 

desenvolvimento. Os esporos não são 

necessariamente destruídos. 

(b) É processo de destruição de todas as 

formas de vida microbiana (bactérias nas 

formas vegetativas e esporuladas, fungos 

e vírus) mediante a aplicação de agentes 

físicos e ou químicos. Toda esterilização 

deve ser precedida de lavagem e 

14. João está caído no chão, debatendo-se, 

sofrendo contrações musculares intensas e 

involuntárias. Observa-se que João está 

cianótico, lábios e dentes cerrados e há 

salivação excessiva. Considerando a situação 

hipotética, dadas as afirmativas quanto aos 

cuidados a serem prestados a esse paciente: 

I. Deve-se proteger a cabeça para evitar 

lesões e manter a boca do paciente aberta 

para permeabilizar as vias aéreas por meio 

de objetos; 

II. Durante as contrações, deve-se posicioná-

lo em decúbito lateral e hiperistender o 

pescoço para permeabilizar as vias aéreas; 
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enxaguadura do artigo para remoção de 

detritos. 

(c) Diminuição do número de 

microrganismos patogênicos ou não, após 

a escovação da pele com água e sabão. 

(d) É o conjunto de medidas propostas para 

inibir o crescimento de microrganismos 

ou removê-los de um determinado 

ambiente, podendo ou não destruí-los e 

para tal fim utilizamos antissépticos ou 

desinfetantes. 

(e) É o conjunto de medidas que utilizamos 

para impedir a penetração de 

microrganismos num ambiente que 

logicamente não os tem, logo um 

ambiente asséptico é aquele que está livre 

de infecção. 

III. Durante as contrações, o paciente deve ser 

colocado em posição ortostática para 

prevenir aspirações; 

IV. Proteger a cabeça. 

 

(a) F,V,V.V. 

(b) F,V,F.F. 

(c) F,V,F,V 

(d) V,F,F,F 

(e) V,F,F,V 

15. O termo Hepatite designa qualquer 

degeneração do fígado por causas diversas, 

sendo as mais frequentes as infecções pelos 

vírus tipo A, B, C e D, por abuso do consumo 

de álcool ou outras substâncias tóxicas (como 

alguns remédios).  Dentro do contexto das 

Hepatites virais quais apresentam relação com 

as condições sociais, econômicas e 

sanitárias/higiene, cujo contágio ocorre via 

oral-fecal, por contato entre pessoas ou pela 

contaminação da água e alimentos: 

 

I. Hepatite A.  

II. Hepatite B.  

III. Hepatite C.  

IV. Hepatite D.  

 

(a) I, apenas.  

(b) II, apenas.  

(c) I, III e IV, apenas.  

(d) II, III e IV, apenas.  

(e) I, II, III e IV. 

16. A prescrição de benzilpenicilina de 400.000 

UI IM. Mas a instituição só dispõe da 

bezilpenicilina de 1.200.000 UI IM com 

diluição para 4 ml. Quantos Ml deverão ser 

aspirados: 

 

(a) 1,5ml.  

(b) 1,2ml. 

(c) 0,9 ml. 

(d) 1,33 ml. 

(e) 1.40 ml. 

17. HPV é um vírus que atinge a pele e as 

mucosas, podendo causar verrugas ou lesões 

percursoras de câncer, como o câncer de colo 

de útero, garganta ou ânus. O nome HPV é 

uma sigla inglesa para "Papiloma vírus 

humano" e cada tipo de HPV pode causar 

verrugas em diferentes partes do corpo. Com 

relação ao esquema vacinal do HPV de 2017 é 

correto afirmar que: 

 

18. TEMPOS CIRÚRGICOS são 

procedimentos realizados pelo cirurgião desde 

o início da cirurgia até o seu término. Neste 

contexto podemos AFIRMAR que DIÉRESE 

É: 

(a) Consiste na abertura, separação dos 

planos com a finalidade de atingir um 

órgão. 

(b) É a união, junção; sendo o procedimento 

utilizado para aproximar as bordas de uma 

ferida, com a finalidade de estabelecer a 
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(a) A vacina está disponível para toda criança 

e adolescente. 

(b) A vacina será realizada nas crianças e 

adolescentes de 5 a 15 anos. 

(c) A faixa etária para tomar a vacina no SUS 

é de 4 a 16 anos. 

(d) O Público alvo são meninas de 9 a 14 anos 

e meninos de 12 a 13 anos. 

(e) Público alvo é 7 a 15 anos para meninos e 

12 a 16 para meninas. 

continuidade dos tecidos e facilitar as 

fases do processo de cicatrização. 

(c) É o processo que consiste em impedir, 

deter ou prevenir o sangramento, pode ser 

feito simultâneo ou individualmente por 

meio de pinçamento e ligadura de vasos, 

eletrocoagulação ou compressão. 

(d) É resultado da aplicação de uma força ou 

material com objetivo de redução em seu 

volume. 

(e) Nenhuma das alternativas. 

19. Pacientes portadores de queimaduras 

necessitam de boa assistência de enfermagem 

para que tenha uma recuperação física, 

funcional e psico-social, precoce. A equipe de 

enfermagem trabalhando paralelamente à 

equipe médica, devendo ter conhecimentos 

especializados sobre cuidados a serem 

prestados aos queimados. Em relação a 

assistência de enfermagem ao paciente com 

queimadura é correto afirmar que: 

I. Aplicar imediatamente sedativo sob 

prescrição médica, com a finalidade de 

diminuir a dor, de preferência por via 

intra-venosa. 

II. Lavar a região queimada com água ou 

soro morno. 

III. Controle de Sinais Vitais: a temperatura, 

pulso, respiração devem ser controlados e 

anotados cada 12 horas. 

IV. Manter o paciente sobre dieta zero. 

V. Os curativos oclusivos dos membros 

superiores, têm a finalidade de 

proporcionar conforto ao paciente e 

facilitar atuação de enfermagem. Os 

membros devem ser mantidos em abdução 

parcial. 

 

(a) F,V,F,V,F. 

(b) F,F,V,V,F. 

(c) V,F,F,F,V. 

(d) V,V,V,F. 

(e) V,F,V,F,V. 

20. A úlcera por pressão é definida como lesão 

na pele, tecidos e/ou estruturas subjacentes e 

ocasionada devido a pressão isolada de um 

tecido mole entre uma proeminência óssea e 

uma superfície dura por um período de tempo.  

Quais são os cuidados de enfermagem para 

prevenção e controle das ulceras de pressão? 

I. A pele deverá ser limpa no momento que 

se sujar. Evite água quente e use um sabão 

suave para não causar irritação ou 

ressecamento da pele. A pele seca deve ser 

tratada com cremes hidratantes de uso 

comum. 

II. Fazer massagens nas regiões de 

proeminências ósseas sempre que 

observar avermelhamento ou manchas 

roxas. 

III. Mudança de decúbito deve ser feita pelo 

menos a cada duas horas se não houver 

contraindicações relacionadas às 

condições gerais do paciente. 

IV. Durante a transferência da cama para 

cadeira e mudança de decúbito o paciente 

jamais poderá ser levantado e sim 

arrastado para evitar tração da sua pele. 

V. Travesseiros ou almofadas de espuma 

devem ser usadas para manter as 

proeminências ósseas longe de contato 

direto um com o outro ou com colchão.  

 

(a) V,V,V,V,F. 

(b) V,F,V,F,V. 
(c) V,F,V,F,F. 

(d) F,V,F,V,F. 

(e) F,F,V,V,F. 


