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TECNICO ENFERMAGEM

INSTRUÇÕES
Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões, constituídas com cinco opções (A,
B, C, D, E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito
no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de sala.
Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de
Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de
preenchimento contidas nele.
Após o preenchimento do Cartão Resposta com as respostas do Caderno de Questões, o
candidato deverá assinar o mesmo.
Durante a realização das provas é vedado:
a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou
equipamentos eletrônicos;
b) a comunicação entre os candidatos;
c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em
embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos
do seu início.
f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, qualquer equipamento
elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais
de sala auxiliar na interpretação.
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta,
somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma.
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de
Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens
especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.
O tempo de duração total da prova é de três(03) horas, incluído o tempo para
preenchimento do Cartão Resposta.
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala
para, juntamente com os fiscais de sala assinar a folha ata, o verso dos cartões
respostas, o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.

Português
01)O uso indevido de uma palavra parônima faz com que uma das frases abaixo fique
sem coerência...... Marque-a:
a) O juiz absolveu o réu.
b) Sempre fora um homem fragrante.
c) A menina descreveu o sequestrador com detalhes.
d) O prefeito retificou a presença no evento.
e) O cavaleiro era da tribo rival.
02) A alternativa em que pelos menos uma das palavras está grafada incorretamente é:
a) enxada – canjica - majestade
b) deslizar – engessado - vertigem
c) pedágio – hospitalisar - enxame
d) litígio – magreza - xingar
e) subterfúgio – poetisa – hipoteca
03) Dadas as frases:
1-Não entendi certos apontamentos.
2- Os apontamentos certos fazem a diferença.
Os termos em destaque nas sentenças acima são classificados, de acordo com o contexto
em que estão inseridos, respectivamente como:
a) ambos adjetivos
b) pronome indefinido e adjetivo
c) pronome definido e substantivo
d) adjetivo e substantivo
e) substantivo e adjetivo
04) A concordância nominal está incorreta em:
a) Água mineral é boa.
b) É proibida a entrada de crianças no espaço.
c) Bastantes pessoas se encontraram na convenção.
d) Escolheste má hora para dar a notícia.
e) Estava tranquilo o menino e a menina.
05) Analise as sentenças:
I-Fomos até à (a) feira da cidade.
II- Caminhava às (as) pressas pela rua.
Em relação ao emprego da crase:
a) Em I é proibido o emprego da crase e em II é facultativo
b) Em I é obrigatório e em II facultativo.
c) Nas duas sentenças é obrigatório.
d) Nas duas sentenças é facultativo.
e)Em I é facultativo e em II é obrigatório.

Matemática
6) A professora Marta passou no quadro as seguintes operações matemáticas:
I)
II)
III)
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Veja na tabela abaixo os resultados obtidos por alguns dos seus alunos
I
3
5
5
3

ALESSANDRO
GUSTAVO
LEONARDO
MARTINA

II
36
36
36
24

III
92
92
108
108

Qual dos seus alunos acertou todas as operações matemáticas:
(a) ALESSANDRO

(b) GUSTAVO

(c) LEONARDO

(d) MARTINA

(e) Nenhuma das respostas anteriores
7) Uma indústria possuí 6 máquinas e produz 2784 peças em 8 horas de trabalho
diários. Se essa indústria comprar mais 2 máquinas idênticas às que já tem e passar a
trabalhar 10 horas dias de quanto será a produção diária?
(a) 4640 peças.

(b) 5642 peças.

(c) 3648 peças.

(d) 3898 peças.

(e) 6820 peças.
8) Um campo de futebol tem 84m de comprimento e 58,5 m de largura. Para poder
realizar torneios oficiais esse campo deve ser aumentado no mínimo em 16m em seu
comprimento e 5,5m em sua largura. Quantos metros quadrados a mais terá o campo
com essas novas medidas?
(a) 900 m².

(b) 980m².

(c) 1216m².

(d) 1324m².

(e) 1486m².

9) Leonardo aplicou R$ 64.000,00 em um investimento que rende 0,5% ao mês na
modalidade de juro composto. Se Leonardo resgatar o montante após 3 meses qual o
valor aproximado que ele resgatará
(a) R$ 64.964,81.
(e) R$ 65.212,22.

(b) R$ 65.112,23.

(c) R$ 65.084,36.(d) R$ 64.988,42.

10) A soma de dois números distintos é igual a 74. A diferença entre o maior e o menor
desses números é igual a 22. Com base nessas informações qual é o maior desses
números?
(a) 38

(b) 40

(c) 41

(d) 48

(e) 46

Conhecimentos Específicos
11 – A Constituição Federal de 88 diz que “saúde é um direito de todos e dever do
Estado”. O SUS é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do
mundo. O SUS proporciona acesso integral, universal e gratuito para a população de
todo país. São princípios do SUS, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Universalização
Regionalização
Equidade
Integralidade
Proporcionalidade

12 – O Técnico em Enfermagem atua nos serviços de saúde pública e privados também.
Em 2013, o Ministério da Saúde estabeleceu o Protocolo para Prática de Higiene das
Mãos em Serviços de Saúde. A higienização correta das mãos é medida primordial para
a promoção da segurança do paciente. Sobre a prática de higienização das mãos é
incorreto afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

Deve-se higienizar as mãos antes do contato com o paciente.
Deve-se higienizar as mãos antes da realização de procedimentos.
Deve-se higienizar as mãos após o contato com o paciente.
Deve-se higienizar as mãos quando preencher o prontuário do paciente.
Deve-se higienizar as mãos após o contato com as áreas próximas ao paciente.

13 – A hipertensão é uma doença crônica que afeta muitas pessoas e quase não
manifesta sintomas. A pressão arterial é verificada por meio de um aparelho chamado:
A)
B)
C)
D)
E)

Termômetro
Esfigmomanômetro
Monitor de controle de glicemia
Estetoscópio
Hipertensômetro

14 – O calendário de vacinação ou esquema vacinal é destinado ás crianças. É por meio
dele que os pais e responsáveis podem orientar-se sobre o período correto da aplicação
de cada dose vacinal. São disponibilizadas no SUS, 15 vacinas que devem ser aplicados
antes dos 10 anos de idade. O recém-nascido deve ser imunizado contra a tuberculose,
com aplicação em dose única da vacina:
A) Vacina da poliomielite

B)
C)
D)
E)

DTP
Pentavalente
BCG
Tríplice viral

15 – Exames laboratoriais são diariamente solicitados pelos médicos. Os pacientes,
inúmeras vezes solicitam aos técnicos em enfermagem que expliquem e identifiquem
esses exames. Na lista abaixo identifique qual opção não é um exame laboratorial:
A)
B)
C)
D)
E)

VDRL
T4 livre
Ultrassom
TGO
Urocultura

16 – Os métodos contraceptivos tem a função de impedir uma gravidez indesejada.
Alguns métodos preservativos/contraceptivos, também servem como barreiras contra
doenças sexualmente transmissíveis. Os contraceptivos de barreira são aqueles que
impedem a entrada do esperma no útero. São contraceptivos de barreira, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Preservativo conhecido como camisinha
Capuz cervical
Esponja contraceptiva
Pílula
Nenhuma das respostas anteriores

17 – Administração de medicamentos é uma das atribuições do Técnico em
Enfermagem. Medicamentos são substancias que introduzidas no organismo atendem
uma finalidade terapêutica. São consideradas finalidades dos medicamentos, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Preventiva
Segregativa
Paliativa
Curativa
Substitutiva

18 – Humanizar é valorizar os usuários, trabalhadores e gestores no processo de
produção da saúde. O HumanizaSUS existe desde 2003 e tem objetivo de efetivar na
prática os princípios dos SUS na atenção, gestão e qualificação da saúde pública. São
consideradas diretrizes do HumanizaSUS, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Acolhimento
Gestão participativa
Ambiência
Clinica ampliada e compartilhada
Valorização e defesa apenas do usuário

19 – A Política Nacional de Humanização busca:
I – Redução de filas e do tempo de espera, com ampliação de acesso;

II – Atendimento acolhedor e resolutivo baseado em critérios de risco;
III – Garantir a participação partidária no SUS;
IV – Implantação de modelo de atenção sem responsabilização ou vínculo;
V – Garantia dos direitos dos usuários;
VI – Valorização do trabalho na saúde;
VII – Gestão restritiva nos serviços;
Escolha a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)
E)

Estão corretas as afirmações I, II, V e VI.
Estão corretas as afirmações I, II, III e IV.
Estão corretas as afirmações III, IV e V.
Estão corretas as afirmações IV, V, VI e VII.
Estão corretas as afirmações V, VI e VII.

20 – Ética profissional está relacionada aos padrões de conduta moral. De certa forma
significa saber o que é certo e errado em relação ao paciente, ao patrão e aos colegas de
trabalho. São atitudes de ética profissional, exceto:
A) Respeitar as confidencias que os pacientes fizeram durante o atendimento.
B) Jamais criticar supervisores e colegas na presença de outros funcionários e
usuários.
C) Ler a ficha do paciente e tecer comentários a colegas de outras funções sobre o
estado de saúde ou qualquer informação do mesmo.
D) Assumir a responsabilidade de seus erros e falhas de julgamento comunicando o
supervisor, para não se colocar em risco e nem colocar em risco o usuário.
E) Atender bem o enfermo não permitindo que haja preconceitos de raça. Religião
ou cor.
21 – O acolhimento realizado pela equipe de enfermagem é fundamental para que o
médico obtenha informações preliminares relacionadas ao paciente. Alguns aparelhos
são usados pela enfermagem e garantem um atendimento mais completo. Escolha a
alternativa que não corresponde a um aparelho de enfermagem usado no acolhimento do
paciente:
A)
B)
C)
D)
E)

Esfigmomanômetro
Seringa
Termômetro clínico
Estetoscópio
Oxímetro

22 – Os dados coletados e informados pela Vigilância Epidemiológica são um
importante instrumento no planejamento, organização e operacionalização dos serviços
de saúde. São sistemas de informação da Vigilância Epidemiológica:

A)
B)
C)
D)
E)

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)
Sistema de Informação de Mortalidade (SIM)
Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC)
Todas as alternativas anteriores
Nenhuma resposta está correta

23 – A Portaria NO – 204 de 17 de fevereiro de 2016 define a lista de doenças, agravos
e eventos de Notificação Compulsória. É importante ao técnico de enfermagem
conhecer esta lista para que em caso de se deparar com as mesmas, saiba realizar a
notificação ou encaminhar ao setor competente. São doenças, agravos e eventos que
devem ser notificados:
A)
B)
C)
D)
E)

Dengue, botulismos e acidente por animal peçonhento
Dores nas costas e hipertensão
Diabetes e colesterol
Gripe comum, infecção intestinal
Nenhuma das alternativas

24 – Das doenças abaixo, aponte a alternativa que não se refere a uma doença
sexualmente transmissível:
A)
B)
C)
D)
E)

HPV
Gonorreia
Hanseníase
HIV
Cancro mole

25 – Pacientes com problemas respiratórios graves, doenças cardíacas, circulatórias,
hematológicas, entre outras, podem apresentar uma característica comum. Quando os
tecidos não recebem a quantidade adequada de oxigênio a pele e a mucosa apresentam a
coloração azulada. Essa condição é mais facilmente percebida nas extremidades do
corpo(dedos) e na região ao redor da boca. A essa condição chamamos de:
A)
B)
C)
D)
E)

Azulão
AVC
Enfarto
Êmese
Cianose

26 – Escolha a alternativa que descreve o processo de esterilização:
A) É comum, feita com uso de água, detergente ou desencrustante. Capaz de
remover substancias orgânicas tais como sangue.4
B) Acontece após o término da limpeza, se mal executada pode atrapalhar a retirada
de germes.
C) Seu objetivo é a destruição dos micróbios, consiste na exposição do material, ao
vapor de água sob pressão, a 121ºC durante um tempo de 15 minutos.
D) Todas as alternativas estão corretas
E) Nenhuma das alternativas está correta

27 – Os medicamentos aparecem e são prescritos de muitas formas e apresentações. A
administração de medicamentos deve ser realizada com eficiência, segurança e
responsabilidade. O método de administração do medicamento depende da rapidez da
ação desejada. Podem dividir-se em via Parenteral e Enteral. São métodos de
administração de medicamentos, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Intramuscular IM
Intravenosa IV
Sublingual
Oral
Intraóssea IO

28 – A atenção dada a gestante é importante para o seu bem-estar e também do bebê em
formação. O pré-natal deve ser iniciado tão logo a gravidez for confirmada ou antes de
completar três meses de gestação. Durante o pré-natal são recomendados exames e
cuidados. Um os cuidados se referem a uma suplementação que reduz o risco de o bebê
nascer com baixo peso e também da gestante ter anemia. Essa suplementação é feita
com:
A)
B)
C)
D)
E)

Ferro e vitamina A
Ferro e ácido cítrico
Ferro e vitamina B12
Ferro e ácido fólico
Ferro e ácidos graxos

29 – Hipercalcemia é o nível muito elevado no sangue causando problemas digestivos,
vontade frequente de urinar e em casos mais graves leva a confusão mental e coma,
tornando-se ameaça à vida. São causas de hipercalcemia, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Ingestão de vitamina D em excesso
Insônia
Hiperparatireoidismo
Ingestão de cálcio em excesso
Câncer

30 – Os profissionais da área de enfermagem estão expostos a riscos e ameaças á sua
segurança e saúde. Os EPIs são indispensáveis na sua atividade laboral. São EPIs
indicados ára a área de enfermagem, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Óculos e máscaras
Luvas e toucas
Jalecos e aventais descartáveis
Máscaras e capacete
Máscaras e luvas

