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Nome: ________________________________________________ RG: _____________________ 

 

Data: _____/_____/_______ Assinatura: ____________________________________________ 

 

PROVA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

 

 
Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

 1 Caderno com o enunciado das 40 questões de múltipla escolha, sem repetição; 

 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões da prova; 

 1 CARTÃO RASCUNHO destinados às respostas das questões da prova para o candidato; 
 

Verifique se este material está em ordem e coloque o seu nome neste caderno e as-
sine-os. Caso contrário notifique IMEDIATAMENTE o fiscal. 

Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA, a caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul, devendo, também, assi-
nalar no espaço próprio, o gabarito correspondente à sua prova. 

No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas cer-
tas deve ser feita com o preenchimento completo do retângulo com caneta esferográfica 
de tinta na cor preta ou azul. 

Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, pois ele não será substituído. 
Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com 
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. 
Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma alternativa anula 
a questão. MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA. 

SERÁ ELIMINADO do Processo o candidato que: Utilizar durante a realização das 
provas de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, head-
phones, telefones celulares ou fontes de qualquer espécie; 

Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO 
LEVADOS EM CONTA. 

Quando terminar, entregar ao fiscal OS CARTÕES-RESPOSTA. O candidato so-
mente poderá retirar-se da sala após haver transcorrido, no mínimo, 1 (uma) hora do 
início da prova, levando consigo, somente, o CARTÃO RASCUNHO. 

O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 3 (três) horas. 
Não se esqueça de assinar o Cartão Resposta. 

Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal a folha de resposta e o caderno de 

questões, estando os 3(três) últimos candidatos liberados apenas quando da conclusão da 

prova por todos.  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
1) As palavras podem ser classificadas 

quanto à acentuação. Dessa forma, assinale 

a alternativa que contenha respectivamente 

uma palavra oxítona, uma paroxítona e uma 

proparoxítona: 

 

a) Benjamin, caneta e porteiro.  

b) Colibri, tristonho e fábrica.  

c) Fábrica, asteroide e avô.  

d) Café, túmulo e automóvel.  

e) Salgado, abacate e chá.  

 

2) Assinale a alternativa que contenha ape-

nas interjeições: 

 

a) Que pena! Oh! Porém. Sempre. Cons-

tantemente.  

b) Fazer – Ter – Correr - Cuidado.  

c) Não – Sempre – Entre – Saia. 

d) Psiu – Pseudo – Claro - Belo. 

e) Nossa – Puxa – Hum – Oba. 

 

3) Assinale a alternativa que contenha ape-

nas numerais: 

 

a) Seguido – Dúzia – Parte - Fração.  

b) Primeiro – Vish – Doze - Triplo.   

c) Terceiro – Trinta – Metade - Doze. 

d) Quarta-feira – Muitos – Primo. 

e) Uns – Setenta – Zero – Quadrado.  

 

4) Assinale a alternativa que contenha ape-

nas adjetivos: 

 

a) Feio – Cheiroso – Alto - Magro.   

b) Lindo – Fedido – Gordo – Correr.  

c) Uau - Que gata – Maravilha. 

d) Quente – Clamar - Sábio. 

e) Cadeira – Sabor - Credo.  

 

5) Assinale a alternativa que apresenta ape-

nas sinônimos: 

 

a) Importante, solene e indiferente. 

b) Processo, regime e emagrecer. 

c) Realizar, obrar e destruir. 

d) Utilizar, manipular e confundir. 

e) Desenvolver, alargar e espigar. 

 

6) Assinale a alternativa que apresenta ape-

nas antônimos de ofender: 

 

a) Agradar, prazer e desafrontar. 

b) Acatar, obedecer e observar. 

c) Defender, proteger e lesionar. 

d) Favorecer, beneficiar e atacar. 

e) Conservar, sustar e reparar. 

 

7) Analise o trecho a seguir: 

Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é ho-

nesto, tudo o que é justo, tudo o que é pu-

ro, tudo o que é amável, tudo o que é de 

boa fama, se há alguma virtude, e se há al-

gum louvor, seja isso o que ocupe o vosso 

pensamento. 

Filipenses 4:8 

 

As palavras destacadas são respectivamen-

te: 

 

a) Substantivo, substantivo, substantivo, 

substantivo e substantivo.  

b) Substantivo, substantivo, substantivo, 

substantivo e verbo.  

c) Adjetivo, adjetivo, adjetivo, adjetivo e adje-

tivo.  

d) Adjetivo, substantivo, adjetivo, adjetivo e 

adjetivo.  

e) Substantivo, adjetivo, advérbio, adjetivo e 

substantivo.  

 

8) Analise as frases a seguir: 

I - Chora, viola.  

II - Camila falta com a verdade.  

III - Rios me correm aos olhos quando vejo 

você.  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/fp/4/8
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IV - Já falei infinitas vezes a mesma coisa.  

As figuras de linguagem usadas nos tre-

chos destacados, são, respectivamente: 

a) I. paradoxo; II. eufemismo; III. prosopo-

peia; IV. hipérbole.   

b) I. prosopopeia; II. eufemismo; III. hipérbo-

le; IV. hipérbole.   

c) I. hipérbole; II. ironia; III. eufemismo; IV. 

eufemismo.   

d) I. paradoxo; II. apóstrofo; III. hipérbole; 

IV. hipérbole.  

e) I. hipérbole; II. eufemismo; III. Prosopo-

peia; IV. ironia. 

 

9) Sobre emprego da crase, analise as frases 

a seguir: 

 

I - _____ esquerda ficava o quartinho da ba-

gunça. 

II - Falei ____ pessoas amigas.  

III - Marilda gastava dinheiro ____ rodo.  

IV - Elas chegaram ____ noite.  

 

Assinale a alternativa que preenche corre-

tamente as lacunas das frases anteriores.  

 

a) I. A; II. a; III. a; IV. à.  

b) I. À; II. à; III. a; IV. à.  

c) I. À; II. a; III. a; IV. à.  

d) I. À; II. à; III. à; IV. à.  

e) I. A; II. à; III. À; IV. a 

 

10) Assinale a alternativa em que todas as 

palavras estão escritas da maneira certa: 
 

a) Caixa – escesso – chuchu. 

b) Chalé – solissito – xícara.  

c) Escada – mexilhão – mecher.  

d) Contenplar – café – apreço. 

e) Analogia – inato – apogeu.  

CONHECIMENTOS GERAIS 

11) A República Liberal-Conservadora mar-

cou o fim de qual período político? 

 

a) Ditadura militar. 

b) Monarquia. 

c) República Velha. 

d) Parlamentarismo. 

e) Estado Novo. 

 

12) A Era Vargas foi um período político em 

que Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 

anos. Esse período é conhecido por grandes 

mudanças políticas, administrativas e eco-

nômicas. Assinale a alternativa cujo os 

acontecimentos não correspondem a esse 

período. 

 

a) Centralização do poder e eliminação de 

órgãos legislativos federais, estaduais e mu-

nicipais. 

b) Nova Constituição com a sanção do voto 

secreto e do voto feminino. 

c) Aprovação da Consolidação das Leis Tra-

balhistas. 

d) Instituição do Departamento Administra-

tivo do Serviço Público (DASP) com a finali-

dade de ampliar o domínio do Estado. 

e) Fundação de várias empresas estatais, 

dentre elas Companhia Siderúrgica Nacio-

nal, Companhia Vale do Rio Doce e a Petro-

brás. 

 

Texto para as questões 13 a 15 

 

Juscelino Kubitscheck foi o 20º Presidente 

do Brasil sendo reconhecido pela implemen-

tação de uma política desenvolvimentista, 

fazendo o Brasil crescer e se desenvolver. 

Um dos seus feitos foi levar a capital do 

Brasil para o interior do país para promover 

o desenvolvimento da região. Para projetar a 

construção da nova capital, Juscelino Ku-

bitscheck contou com a ajuda de um urba-
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nista e um arquiteto que batizaram o projeto 

de plano piloto. A cidade de Brasília foi 

inaugurada em 21 de abril de 1960 e pas-

sou a ser a capital do Brasil. 

 

13) Qual os nomes do urbanista e arquiteto 

que projetaram a nova capital? 

 

a) Jaime Lerner e Marcel Breuer. 

b) Prestes Maia e Le Corbusier. 

c) Lucio Costa e Oscar Niemeyer. 

d) Lucio Costa e Marcel Breuer. 

e) Prestes Maia e Oscar Niemeyer. 

 

14) Quais cidades foram capital do Brasil 

antes de Brasília? 

 

a) Salvador, Rio de Janeiro. 

b) São Paulo e Rio de Janeiro. 

c) Salvador e São Paulo. 

d) São Vicente e Rio de Janeiro. 

e) São Vicente e São Paulo. 

 

15) Porque o projeto de construção da cida-

de Brasília foi batizado de Plano Piloto? 

 

a) O projeto trazia novas ideias de arquitetu-

ra e urbanismo e por causa dessas inova-

ções foi batizado de piloto, pois era uma es-

pécie de protótipo. 

b) Juscelino Kubitscheck era um apaixona-

do por aviação e os projetistas colocaram 

esse nome em homenagem ao Presidente. 

c) O projeto recebeu esse nome porque se-

gundo Juscelino Kubitscheck a nova capital 

faria o Brasil “decolar” a economia do país. 

d) O formato da área de construção da cida-

de teve sua forma inspirada numa cruz e 

por isso foi popularmente comparado a um 

avião. 

e) O projeto recebeu esse nome devido a 

quantidade significativa de aeroportos que 

estava prevista no projeto. 

 

16) A Operação _______________, deflagrada 

em novembro de 2016, investiga crimes 

de corrupção, lavagem de dinhei-

ro e associação criminosa nas obras para a 

urbanização em Manguinhos (PAC Favelas), 

construção do Arco Metropolitano e reforma 

do estádio do Maracanã para a Copa de 

2014 e tem como principal suspeito o ex-

governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. 

Aponte a alternativa que completa a frase 

corretamente: 

a) Mascate. 

b) Lava Jato. 

c) Eficiência. 

d) Zelotes. 

e) Calicute. 

 

Texto para as questões 17 e 19 

 

As principais fontes de energia explorada no 

Brasil são hidroelétricas, termoelétricas e 

nuclear. Atualmente o Brasil possui duas 

usinas nucleares em operação no estado do 

Rio de Janeiro, que juntas têm potência de 

1.990 MW e produzem cerca de 3% da ener-

gia consumida no país. 

 

17) Quais dessas fontes de energia são con-

sideradas renováveis? 

 

a) Somente hidroelétrica. 

b) Hidroelétrica e termoelétrica. 

c) Hidroelétrica e nuclear. 

d) Nuclear e termoelétrica. 

e) Hidroelétrica, termoelétrica e nuclear 

 

18) Qual o nome do elemento químico utili-

zado na produção de energia nuclear? 

 

a) Hidrogênio. 

b) Urânio. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Corrup%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lavagem_de_dinheiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lavagem_de_dinheiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_criminosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manguinhos_(bairro_do_Rio_de_Janeiro)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arco_Metropolitano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maracan%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_de_2014
https://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_de_2014
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c) Rádio. 

d) Césio. 

e) Polônio. 

19) Em qual cidade do estado do Rio de Ja-

neiro estão localizadas as usinas nucleares? 

 

a) Rio de Janeiro. 

b) Paraty. 

c) Angra dos Reis. 

d) Macaé. 

e) Cabo Frio. 

 

 

20) Quais são os municípios limítrofes de 

Viradouro? 

 

a) Pitangueiras, Bebedouro, Terra Roxa e 

Taquaral. 

b) Pitangueiras, Bebedouro, Taquaral e Ja-

boticabal. 

c) Pitangueiras, Bebedouro, Terra Roxa e 

Morro Agudo. 

d) Pitangueiras, Bebedouro, Taquaral e Mor-

ro Agudo. 

e) Pitangueiras, Bebedouro, Terra Roxa e 

Colina. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21) Uma ação exercida no organismo decor-

rente da presença de agentes patogênicos, 

podendo ser por bactérias, fungos, vírus, ou 

protozoários, é chamada de: 

 

a) Inflamação. 

b) Trauma. 

c) Infecção 

d) Transfusão. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

22) Precaução Padrão é o conjunto de técni-

cas que devem ser adotadas por todos os 

profissionais de saúde para atendimento de 

todos os pacientes, independentemente de 

seu diagnóstico. Deverão ser usadas quando 

existir risco de contato com sangue, fluídos 

corpóreos, pele não íntegra e mucosas. Os 

materiais que compões o conjunto de pre-

cauções padrão são, exceto: 

 

a) Luvas de procedimento. 

b) Máscara simples. 

c) Avental de manga longa, descartável ou 

não. 

d) Toucas cirúrgicas. 

e) Óculos protetor. 

 

23) O preparo da cama hospitalar consiste 

em arruma-la, de acordo com as caracterís-

ticas do paciente que vai ocupa-la. Assinale 

a alternativa que não representa um tipo de 

preparo de cama hospitalar: 

 

a) Cama dobrada. 

b) Cama aberta. 

c) Cama fechada. 

d) Cama para operado. 

e) Cama com paciente ou ocupada. 

 

24) De acordo com nota informativa número 

311 de 2016/CGPNI/DEVIT/SVS/MS, o 

Programa Nacional de Imunizações (PNI) 

informou as mudanças no calendário nacio-

nal de vacinação para o ano de 2017. De 

acordo com esse documento, assinale a al-

ternativa que contempla as vacinas que tive-

ram mudanças no calendário nacional de 

2017: 

 

a) Tríplice viral e Vacina Hepatite B (recom-

binante) 

b) Vacina HPV Quadrivalente e Vacina me-

ningocócica C (conjugada). 

c) Vacina febre amarela e Vacina Influenza. 

d) Vacina Oral Rotavírus Humano e Vacina 

oral Poliomielite. 
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e) Tríplice Bacteriana (DTP) e Tríplice viral. 

 

25) O Alginato de cálcio é uma das princi-

pais coberturas primárias utilizadas para o 

tratamento de feridas que devem estar dis-

poníveis nas Unidades Básicas de Saúde do 

País. Sobre ele, assinale a alternativa incor-

reta: 

 

a) São sais de um polímero natural, o ácido 

algínico, derivado da alga marrom de espé-

cie Laminaria Hyperbore. 

b) Se apresenta em placa ou fita. 

c) É indicado para feridas exsudativas, com 

ou sem sangramento, cavitárias, tuneliza-

das, com ou sem infecção. 

d) Um dos seus benefícios é a diminuição do 

exsudato e o odor da ferida com ação bacte-

riostática. 

e) Promove quimiotaxia (atração de leucóci-

tos) e angiogênese (formação de novos vasos 

sanguíneos), mantém o meio úmido e acele-

ra o processo de granulação tecidual. 

 

26) Sobre o CAPS (Centro de Atenção Psi-

cossocial), podemos afirmar, exceto: 

 

a) É uma forma de assistência do SUS para 

problemas de Saúde mental individual ou 

coletiva que se distingue principalmente 

pelo acesso local. 

b) Serviço de saúde aberto e comunitário do 

SUS, local de referência e tratamento para 

pessoas que sofrem com transtornos men-

tais. 

c) A equipe mínima do CAPS I é formada 

somente por: 1 médico psiquiatra ou com 

formação em saúde mental, 1 enfermeiro e 4 

profissionais de nível médio: técnico de en-

fermagem, técnico administrativo, técnico 

educacioanal e artesão.  

d) Os CAPS podem ser do tipo I,II,III, álcool 

e drogas (CAPSad) e infanto-juvenil (CAPSi). 

e) Para sua implantação deve-se primeiro 

observar o critério populacional e seus pa-

râmetros. 

 

27) De acordo com a classificação da infân-

cia em grupos etários, podemos afirmar, 

exceto: 

 

a) Período neonatal: 0 a 28 dias. 

b) Lactente: 29 dias a 2 anos. 

c) Pré-escolar: 2 a 8 anos. 

d) Infância: de 29 dias a 10 anos. 

e) Adolescência: de 10 anos a 20 anos. 

 

28) Toda criança nascida de uma gestação 

entre 38 a 42 semanas de gestação (280 di-

as/ Dando margem de 15 dias antes ou 

após o parto), pode ser considerada: 

 

a) RN a termo ou normal. 

b) RN prematuro. 

c) RN posmaturo 

d) RN de alto risco 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

29) Em relação ao peso adequado ao nascer 

para a idade gestacional (A.I.G), considera-

mos: 

 

a) Todo RN que nasce com peso igual ou 

superior a 2,5 Kg, abaixo do percentil 10. 

b) Todo RN que nasce com peso > que 2,5 a 

4 Kg – entre percentis 20 e 90 

c) Todo RN que nasce com peso igual ou 

superior a 2,5 Kg, abaixo do percentil 20. 

d) Todo RN que nasce com peso > que 2,5 a 

4 Kg – entre percentis 10 e 90 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

30) Os principais fatores de risco para ocor-

rer uma infecção Hospitalar são, exceto: 

 

a) Idade. 
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b) Doenças de base. 

c) Desnutrição. 

d) Tempo de Hospitalização. 

e) Técnica de uso e processamento de mate-

riais adequados. 

 

31) A Escala ou Índice de Apgar é um teste 

que consiste na avaliação de sinais objetivos 

do recém-nascido no primeiro e no______ 

minuto após o nascimento, atribuindo-se a 

cada um dos sinais uma pontuação 

de__________, sendo utilizado para avaliar as 

condições dos recém-nascidos. Os sinais 

avaliados são: ____________________________ 

___________________________________________. 

 

A alternativa que completa corretamente as 

lacunas do texto é:  

 

a) Terceiro/ 0 a 4 / frequência cardíaca e 

tônus muscular. 

b) Quinto/ 0 a 2 / frequência cardíaca, res-

piração, tônus muscular, irritabilidade re-

flexa e cor da pele. 

c) Terceiro/ 0 a 2/ frequência cardíaca, res-

piração, tônus muscular, irritabilidade re-

flexa e cor da pele. 

d) Quinto/ 0 a 4/ frequência cardíaca e 

tônus muscular. 

e) Sexto/ 0 a 3/ irritabilidade reflexa e cor 

da pele. 

 

32) Os reflexos primitivos são caracterizados 

por resposta motora involuntária a um es-

tímulo e estão presentes em bebês desde 

antes do nascimento até por volta dos seis 

meses de vida. O reflexo desencadeado por 

queda súbita da cabeça do bebê, amparada 

pela mão do examinador. E observa-se ex-

tensão e abdução dos membros superiores 

do bebê seguida por choro, é chamado de: 

 

a) Reflexo de Moro. 

b) Reflexo de Galant. 

c) Reflexo de Busca. 

d) Reflexo de Sucção reflexa. 

e) Reflexo Tônico-cervical assimétrico. 

 

33) O número de nascidos vivos, por mil 

habitantes, na população residente em de-

terminado espaço geográfico, no ano consi-

derado. Calculado por: 

 

Nº total de nascidos vivos residentes x 1.000             

População total residente 

 

É chamado (a)  de: 

 

a) Esperança de vida ao nascer. 

b) Natalidade proporcional por idade. 

c) Taxa de Fecundidade total. 

d) Taxa Específica de Fecundidade. 

e) Taxa Bruta de Natalidade. 

 

34) A Meningite por Haemophilus Influenzae 

é uma infecção bacteriana aguda das me-

ninges, comum na primeira infância. Início, 

geralmente, súbito, com febre, cefaleia in-

tensa, náuseas, vômitos e rigidez de nuca. O 

seu modo de transmissão e o seu período de 

incubação, são respectivamente: 

 

a) Pela picada dos vetores do gênero Simu-

lium (o simulídeo é conhecido popularmente 

como “borrachudo”, “pium”), que proliferam 

em córregos e rios de correnteza rápida. E 

período de incubação de 2 a 10 dias. 

b) Pela picada dos vetores do gênero Simu-

lium (o simulídeo é conhecido popularmente 

como “borrachudo”, “pium”), que proliferam 

em córregos e rios de correnteza rápida. E 

período de incubação de 2 a 4 dias. 

c) Pelo contato direto pessoa a pessoa, doen-

te ou portador, por meio das vias respirató-

rias. E período de incubação de 2 a 4 dias. 
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d) Pelo contato direto pessoa a pessoa, do-

ente ou portador, por meio das vias respira-

tórias. E período de incubação de 2 a 10 

dias. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

35) A identificação de riscos para a gestante 

e/ou o feto deve ser feita na primeira con-

sulta, mas tem de ser revista a cada retorno. 

Trata-se de uma estratégia relevante para 

estabelecer o plano de ação terapêutica, por 

exemplo, indicando a regularidade dos re-

tornos e seu nível de complexidade. Algu-

mas situações que podem representar risco 

e, portanto, necessidade de consulta com 

especialista e encaminhamento ao pré-natal 

de alto risco são, exceto: 

 

a) Dependência de drogas lícitas ou ilícitas. 

b) Pré – eclampsia/ eclâmpsia. 

c) Cardiopatias. 

d) Idade menor que 13 e maior que 25. 

e) Violência doméstica. 

 

36) A técnica de aplicação do Teste de Estí-

mulo Sonoro Simplificado (TESS) tem o ob-

jetivo de avaliar a vitalidade fetal, como mé-

todo adicional, considerando a resposta cár-

dio-acelerativa do feto ao estímulo sonoro. O 

teste é considerado positivo quando: 

 

a) Presença de aumento mínimo de 15 bati-

mentos em relação à medida inicial, ou pre-

sença de movimentos fetais fortes e bruscos 

na observação do abdômen materno durante 

a realização do estímulo. 

b) Presença de aumento mínimo de 30 bati-

mentos em relação à medida inicial, ou pre-

sença de movimentos fetais fortes e bruscos 

na observação do abdômen materno durante 

a realização do estímulo. 

c) Ausência de resposta fetal identificada 

tanto pela falta de aumento dos BCF quanto 

pela falta de movimentos fetais ativos. O 

teste deverá ser realizado duas vezes, com 

intervalo de pelo menos 10 minutos para se 

considerar.  

d) Ausência de resposta fetal identificada 

tanto pela falta de aumento dos BCF quanto 

pela falta de movimentos fetais ativos. O 

teste deverá ser realizado duas vezes, com 

intervalo de pelo menos 30 minutos para se 

considerar. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

37) A escala de coma de Glasgow, compre-

ende três testes: respostas de abertura ocu-

lar, fala e capacidade motora. Os três valo-

res separadamente, assim como sua soma, 

são considerados. Um paciente que apresen-

ta a soma das pontuação igual a 3, é consi-

derado: 

 

a) Paciente grave, em coma intermediário. 

b) Paciente grave, em coma profundo. 

c) Paciente com coma superficial. 

d) Normalidade. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

38) Uma úlcera por pressão em grau I se 

caracteriza por: 

 

a) Rompimento de epiderme, exposição da 

derme, flictena rompida ou íntegra. 

b) Rompimento de derme, exposição de teci-

do subcutâneo ou outras estruturas, de-

pendendo do local. 

c) Exposição de tecido muscular, ósseo, ten-

dinoso ou outras estruturas mais profundas 

que tecido adiposo. 

d) Hiperemia localizado, não branqueável, 

com pele íntegra. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

39) O Técnico de Enfermagem exerce ativi-

dade de nível médio, envolvendo orientação 
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e acompanhamento do trabalho de enferma-

gem em grau auxiliar, e participação no pla-

nejamento da assistência de enfermagem, 

cabendo-lhe especialmente, exceto: 

 

a) Participar da programação da assistência 

de enfermagem. 

b) Executar ações assistenciais de enferma-

gem, exceto as privativas do Enfermeiro. 

c) Organização e direção dos serviços de en-

fermagem e de suas atividades técnicas e 

auxiliares nas empresas prestadoras desses 

serviços 

d) Participar da orientação e supervisão do 

trabalho de enfermagem em grau auxiliar. 

e) Participar da equipe de saúde. 

 

40) Um paciente adulto classificado com 

hipertensão moderada, dentre as alternati-

vas, apresentará níveis pressóricos de: 

 

a) 120 x 70 mmHg. 

b) 140 x 90 mmHg. 

c) 130 x 80 mmHg. 

d) 150 x 90 mmHg. 

e) 160 x 100 mmHg. 
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