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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica, com tinta 

azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 
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irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 10h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h00min (duas) horas. A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico 02 (dois) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 15 (quinze) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

01 – Há voz passiva analítica na seguinte alternativa: 

a) O Sol a pino dardeja raios de fogo sobre as areias natais; [...]” (José de Alencar) 

b) “Esse infeliz moço, [...], conserva a honra na altura da sua imensa desgraça.” (Camilo C. 

Branco) 

c) Durante muito tempo, a casa esteve cercada por policiais. 

d) Entregaram-se os diplomas a todos os formandos. 

e) Compraram-se vários livros para serem doados aos meninos do orfanato. 

 

02 – Assinale a alternativa em que a partícula “que” exerce função de pronome relativo: 

a) Um quê de mistério cercava o ambiente. 

b) Que saudade eu tenho da minha infância! 

c) A casa em que ele mora fica perto de uma área de risco. 

d) Que disseste naquele momento de raiva? 

e) Que admiráveis são os desígnios de Deus. 

 

03 – Assinale a alternativa que representa corretamente uma palavra sinônima de “excessivamente”: 

a) Sobremaneira 

b) Escassamente 

c) Precariamente 

d) Limitadamente 

e) Parco 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

04 – Se o preço de um produto após desconto de 10% é R$ 108,00, é correto afirmar que o valor do 

produto antes da aplicação do desconto é: 

a) R$ 146,00. 

b) R$ 138,00. 

c) R$ 120,00. 

d) R$ 118,00. 

e) R$ 112,00. 
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05 – Um quadro possui dimensões de 2,50 m e 1,50 m. Ao ser fixado em uma parede ocupa área de: 

a) 1,50 m². 

b) 2,50 m². 

c) 3,00 m². 

d) 3,75 m².  

e) 4,00 m². 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

06 – Com relação à vacina BCG, de acordo com o Ministério da Saúde, qual das alternativas a seguir 

está incorreta? 

a) A vacina BCG, uma vez reconstituída, pode ser usada por um prazo máximo de 6 horas. 

b) A data e o horário de abertura do frasco devem ser anotados e fixados na ampola de maneira 

que não comprometam as informações do rótulo e a visualização do conteúdo interno, 

principalmente, quando o prazo de utilização após a abertura da ampola for mais longo. 

c) Como a vacina BCG é fechada a vácuo, quando o ar entra, bruscamente, no interior da 

ampola, o liófilo pode ser expulso sob a forma de aerossol e contaminar o ambiente. 

d) Em gestante contato de indivíduo portador de hanseníase, a vacinação com BCG deve ser 

administrada até a 26ª semana, caso contrário, adiada para depois do parto. 

e) Crianças que não apresentarem cicatriz vacinal após receberem dose da vacina contra 

tuberculose (BCG) não precisam ser revacinadas.  

 

07 – Com base no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), considere a alternativa 

correta: 

a) Requerer ao Conselho Regional de Enfermagem, de forma fundamentada, medidas cabíveis 

para obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício 

profissional ou que atinja a profissão é dever profissional. 

b) Associar-se, exercer cargos e participar de Organizações da Categoria e Órgãos de 

Fiscalização do Exercício Profissional, atendidos os requisitos legais é dever profissional. 

c) Realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão, respeitando a legislação 

vigente é direito profissional. 
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d) Anunciar a prestação de serviços para os quais detenha habilidades e competências técnico-

científicas e legais é proibição profissional. 

e) Incentivar e apoiar a participação dos profissionais de Enfermagem no desempenho de 

atividades em organizações da categoria é direito profissional. 

 

08 – A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por 

níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Associa-se, frequentemente, a alterações 

funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a alterações 

metabólicas, com consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais (VI 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, 2010). Com base na técnica correta de mensuração da pressão 

arterial, proposta pelo Ministério da Saúde, após o passo 8, determinar a pressão diastólica no 

desaparecimento dos sons (fase V de Korotkoff), o técnico em enfermagem deverá: 

a) Determinar a pressão sistólica pela ausculta do primeiro som (fase I de Korotkoff), que é em 

geral fraco seguido de batidas regulares, e, após, aumentar, ligeiramente, a velocidade de 

deflação. 

b) Inflar, rapidamente, até ultrapassar 20 a 30 mmHg o nível estimado da pressão sistólica, 

obtido pela palpação. 

c) Proceder à deflação, lentamente (velocidade de 2 mmHg por segundo). 

d) Palpar a artéria braquial na fossa cubital e colocar a campânula ou o diafragma do 

estetoscópio sem compressão excessiva. 

e) Auscultar cerca de 20 a 30 mmHg abaixo do último som para confirmar seu 

desaparecimento e depois proceder à deflação rápida e completa. 

 

09 – Sobre as formas de medição da pressão arterial fora do consultório, a realizada em casa por 

familiares ou pelo próprio paciente é denominada: 

a) Monitorização da pressão arterial (MAPA). 

b) Monitorização residencial da pressão arterial (MRPA). 

c) Automedida da pressão arterial (AMPA). 

d) Classificação da pressão arterial residencial (CPAR). 

e) Medida casual de rotina (MCRO). 

 

10 – Sobre a Cadeia de elos de sobrevivência diferenciadas, no contexto de uma parada 

cardiorrespiratória (PCR) intra-hospitalar, observe os itens: 
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 I - RCP (Reanimação Cardiopulmonar) imediata de alta qualidade.  

 II - Rápida desfibrilação, Suporte Avançado de Vida e cuidados pós-PCR, ou uma PCR extra-

hospitalar. 

 III - Vigilância e prevenção. 

 IV - Suporte Avançado de Vida e cuidados pós-PCR. 

 V - RCP imediata de alta qualidade e rápida desfibrilação. 

 VI - Serviços médicos básicos e avançados de emergência. 

 VII - Reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência.  

Sequencialmente, esses elos de sobrevivência, devem ser apresentados da seguinte forma: 

a) III – VII – I – II – V – VI – IV. 

b) III – I – VII – V – II – IV – VI. 

c) VII – I – VI – V – IV – II – III. 

d) VII – II – I – IV – V – III – VI. 

e) III – II – I – VI – V – VII – IV. 

 

11 – O uso de clorexidina para a higienização das mãos, nos serviços de saúde é seguro e a absorção 

pela pele é mínima, senão nula. De acordo com a ANVISA, a clorexidina tem efeito residual 

importante, em torno de: 

a) 2 horas. 

b) 4 horas. 

c) 6 horas. 

d) 8 horas. 

e) 12 horas. 

 

12 – De acordo com o COREN-SP, erro de medicação é definido como um evento evitável, ocorrido 

em qualquer fase da terapia medicamentosa, que pode ou não causar danos ao paciente. 

Considerando a descrição anterior, analise o excerto abaixo: 

 “Prescrição de cloridrato de cefepime 1g a cada 8 horas. Não estava descrita a via de 

administração do medicamento.” 

Claramente, entende-se que se trata de: 

a) Prescrição ilegível. 

b) Prescrição ilegal. 

c) Prescrição incompleta. 
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d) Prescrição incorreta da forma de apresentação do medicamento. 

e) Prescrição incorreta da via de administração do medicamento. 

 

13 – Sobre o Calendário Vacinal Nacional, responda Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a 

alternativa que traz a sequência correta: 

( ) Meningocócica C (conjugada) - (previne Doença invasiva causada pela Neisseria 

meningitidis do sorogrupo C) – 1ª dose (3 meses). 

( ) Tríplice viral (previne sarampo, caxumba e rubéola) – 1ª dose (15 meses). 

( ) Vacina Poliomielite 1 e 3 (atenuada) (VOP) – (previne poliomielite) - 2º reforço (15 meses). 

( ) Varicela atenuada (previne varicela/catapora) – uma dose de reforço (4 anos) 

a) V – V – F – F.  

b) V – F – F – V. 

c) F – V – F – F.  

d) F – V – V – V.  

e) V – F – F – F.  

 

14 – As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são causadas por vírus, bactérias ou outros 

microrganismos. Elas são transmitidas, principalmente, por meio do contato sexual (oral, vaginal, 

anal) sem o uso de camisinha masculina ou feminina, com uma pessoa que esteja infectada. Algumas 

IST podem não apresentar sinais e sintomas, e se não forem diagnosticadas e tratadas, podem levar a 

graves complicações, como infertilidade, câncer ou até morte. Qual das IST indicadas abaixo está, 

amplamente, associada a cânceres ginecológicos? 

a) Sífilis. 

b) Gonorreia. 

c) Tricomoníase. 

d) Linfogranuloma venéreo. 

e) Condiloma acuminado (Papilomavírus Humano). 

 

15 – Uma ampola de Dobutamina 250 mg/20 mL foi diluída em 260 mL e administrada, em bomba 

de infusão, a um paciente com insuficiência renal aguda. Se dessa solução, o paciente recebeu, 

apenas, 92 mL, a dose de Dobutamina infundida foi: 

a) 84,1 mg. 

b) 84,7 mg. 
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c) 85,9 mg. 

d) 86,8 mg. 

e) 88,5 mg. 

 

 

 


