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TÉCNICO EM 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
Com base no poema abaixo responda as questões 01 a 03:
Menina, menina
Como ficará o rio,
menina
quando seu barco partir?
Tudo ficará tão frio,
menina,
quando seu barco partir.
Você partindo,
menina,
como num voo de pássaro,
vai acabar ficando,
menina,
na vida deste espaço.
Se eu tivesse dinheiro,
menina,
Se eu tivesse idade,
segurava você aqui,
menina,
ou deixava esta cidade.
Como vou ficar,
menina,
quando seu barco partir?
vou chorar ou sorrir,
menina,
quando seu barco partir?
JOSÉ, Elias. Namorinho de portão. São Paulo: Moderna, 1986.
01)Sobre o poema:
1-A partida de uma menina é o tema principal do texto.
2-O eu lírico usou o tempo futuro para escrever o poema.
3-O eu lírico afirma que vai ficar embaraçado quando a menina partir.
4-A analogia presente no último verso confirma o amor que o poeta sente pela menina.
a) Somente 2 e 3 estão corretas.
b) Somente 1, 2 e 3 estão corretas.
c) Somente 1 e 2 estão corretas.
d) Somente 2, 3 e 4 estão corretas.
e) Somente 3 e 4 estão corretas.
02)É possível inferir sobre o poema:
a) O eu lírico expressa sentimentos antagônicos.
b) O poeta fica feliz com a partida da menina.
c) O poeta se sente constrangido com partida da menina.
d) A menina levará o sol ao partir.
e) O eu lírico está revoltado com a partida da menina.

03) “... voo de pássaro,” Os termos do fragmento flexionados no plural ficam “voos de
pássaros”. Das expressões abaixa qual delas apresenta erro quanto à flexão no plural:
a) os gizes coloridos.
b) os retrós verdes.
c) os troféus dourados.
d) os sótãos encantados.
e) as bênçãos derramadas.
04) Só não é classificado como substantivo sobrecomun o vocábulo:
a) testemunha.
b) monstro.
c) criatura.
d) criança.
e) barata.
05)A alternativa que contém erro de grafia em pelo menos uma das palavras é:
a) digestão – trejeito.
b) projeção – contágio.
c) ultrage – gorjeta.
d) despejado – algemar.
e) contagiante – lisonjeado.
Matemática
1

1

6) Um bolo foi dividido em três partes, uma parte que corresponde a 2 a segunda parte 3
. Qual a fração que corresponde a terceira parte?
1

(a) 2.

1

1

(b) 3.

(c) 4.

1

(d) 5.

1

(e) 6.

7) Na aplicação de R$ 24.000,00 qual será o montante ao final de 6 meses de aplicação
se a uma taxa de juros de 0.35% ao mês. Considerar que a aplicação é na modalidade de
juro simples.
(a) R$ 24.504,00.

(b) R$ 24.084,00.

(c) R$ 24.840,00.

(d) R$ 24.142,00.

(e) R$ 24.344,00.
8) Na execução de uma calçada de 48 metros de comprimento 6 homens levaram 8 dias
para concluí-la. Se essa mesma calçada tivesse sido executada por 4 homens, quantos
dias eles teriam concluído.
(a) 15 dias.

(b) 12 dias.

(c) 10 dias.

d) 9 dias.

(e) 8 dias.

9) Uma caixa de base quadrada apresenta lado igual a 1,2m, sabendo que tem uma
altura iguala 1,5 metros. Qual o volume ocupado pela caixa?
(a) 1,44 m³.
(e) 3,6 m³.

(b) 2.16 m³.

(c) 1,8 m³.

(d) 2,4 m³.

10) A expressões matemáticas (4 + 5 × 8 − 6) e (4 + 5) × (8 − 6) , apresentam com
resultado respectivamente:
(a) 38 e 18.

(b) 66 e 16.

c) 38 e 16.

(d) 66 e 18.

(e) 44 e 22.x

Conhecimentos Específicos
11) Em uma Unidade Básica de Saúde do Município foram atendidos os seguintes
pacientes:
1- Criança, 8 anos: Violência doméstica.
2- Homem, 27 anos: Tricomoníase.
3- Mulher, 33 anos: Toxoplasmose gestacional.
Sobre a notificação compulsórias das doenças e agravos apresentados, é correto afirmar
que:
a) Nenhuma das três doenças e agravos apresentados são de notificação
compulsória.
b) A violência doméstica é doença de notificação compulsória semanal.
c) A Toxoplasmose gestacional é doenças de notificação compulsória semanal.
d) As três doenças e agravos são de notificação compulsória imediata.
e) A Tricomoníase é doença de notificação compulsória imediata.
12) Uma paciente se encontrava com cólica menstrual e o médico prescreveu a
administração de 50 gotas de um determinado analgésico.
Para cumprir esta prescrição, o Técnico em Enfermagem deverá administrar a seguinte
quantidade de medicamento para esta paciente:
a)
b)
c)
d)
e)

2,5 ml.
2,75 ml.
3,5 ml.
4,5 ml.
5,0 ml.

13) Na aferição de dados vitais de um paciente, o Técnico em Enfermagem encontrou
os seguintes dados: pressão arterial 110 x 70 mmHg e temperatura de 35,6 ° C.
É correto afirmar que este paciente se encontra:
a)
b)
c)
d)
e)

com pressão arterial baixa e normotérmico.
com pressão arterial normal e em estado febril.
com pressão arterial elevada e com hipotérmico.
com pressão arterial baixa e em estado febril.
com pressão arterial normal e hipotérmico.

14) Na atenção básica, são atribuições do técnico em enfermagem em relação ao pré
natal, exceto:
a) Orientar as mulheres e suas famílias sobre a importância do pré-natal, da
amamentação e da vacinação.
b) Realizar atividades educativas, individuais e em grupos.

c) Realizar visitas domiciliares durante o período gestacional e puerperal,
acompanhar o processo de aleitamento, orientar a mulher e seu companheiro
sobre o planejamento familiar.
d) Verificar o peso e a pressão arterial e anotar os dados no Cartão da Gestante.
e) Realizar consulta de enfermagem de pré natal.
15) A pneumonia é uma inflamação do parênquima pulmonar causada por diversos
microrganismos, incluindo bactérias, micobactérias, fungos e vírus.
Sobre a Pneumonia, é incorreto afirmar que:
a) A broncopneumonia, o tipo mais comum, distribui-se de maneira focal e originase nos brônquios, estendendo-se para o parênquima pulmonar circundante
adjacente.
b) No paciente gravemente doente, ocorrem bradipneia pronunciada (abaixo de 20
incursões/min), dispneia e uso dos músculos respiratórios acessórios.
c) O suporte ventilatório inclui altas concentrações de oxigênio inspiratório,
intubação endotraqueal e ventilação mecânica, dependendo do caso de cada
paciente.
d) Além da antibioticoterapia, o tratamento de suporte consiste em hidratação,
antipiréticos,
medicamentos
antitussígenos,
anti-histamínicos
ou
descongestionantes nasais.
e) O paciente deve assumir uma posição confortável para promover o repouso e a
respiração (p. ex., posição semi-Fowler) e deve mudar de posição com
frequência, a fim de intensificar a drenagem das secreções e a ventilação e
perfusão pulmonares.
16) Ocorre choque cardiogênico quando a capacidade do coração para se contrair e
bombear o sangue encontra-se comprometida, e o suprimento de oxigênio é inadequado
para o coração e para os tecidos. (Brunner & Suddarth, 2015)
São manifestações clínicas do choque cardiogênico, exceto:
a)
b)
c)
d)
e)

Pode ocorrer instabilidade hemodinâmica.
Pulso fraco e rápido.
Pode-se observar a presença de angina.
O paciente queixa-se de fadiga e pode expressar sensação de morte iminente.
Pressão arterial alta.

17) As mãos devem ser higienizadas em momentos essenciais e necessários de acordo
com o fluxo de cuidados assistenciais para prevenção de infecções relacionadas a
assistência à saúde (IRAS) causadas por transmissão cruzada pelas mãos.
A higienização simples das mãos deve ter duração mínima de:
a) 15 segundos.
b) 20 segundos.
c) 30 segundos.
d) 40 a 60 segundos
e) acima de 60 segundos.
18) Sobre as infecções sexualmente transmissíveis, é incorreto afirmar que:
a) Devido a sua importância epidemiológica, todas as infecções sexualmente
transmissíveis são de notificação compulsória.

b) As estratégias de prevenção primária (uso do preservativo) e secundária
(diagnóstico e tratamento) podem permitir o controle das infecções sexualmente
transmissíveis e suas consequências.
c) O atendimento imediato de uma infecção sexualmente transmissível não é
apenas uma ação curativa; é também uma ação preventiva da transmissão e do
surgimento de outras complicações.
d) No período gestacional, a presença de uma infecção sexualmente transmissível
aumenta o risco de prematuridade e infecção puerperal.
e) A sífilis latente é uma das variantes clínicas da sífilis em que não se observam
sinais e sintomas clínicos. O diagnóstico é realizado exclusivamente por meio de
testes imunológicos.
O Técnico de Enfermagem atendeu na sala de vacinas uma criança de 3 meses de idade. Ao
checar o cartão de vacinas da criança notou que ao nascer haviam sido administradas todas
as vacinas preconizadas no Calendário Nacional de Vacinação, mas aos 2 meses de idade
haviam sido administradas apenas as vacinas Pentavalente e Vip.

O caso abaixo deverá servir de referência para responder às questões 19 e 20:
19) Para esta criança, também deveriam ter sido administradas aos 2 meses de idade as
seguintes vacinas:
a)
b)
c)
d)
e)

Hepatite A e Febre amarela.
Pneumocócica 10V e Rotavírus.
Varicela e Hepatite A.
Meningocócica C e Varicela.
Febre amarela e Dupla bacteriana.

20) Com base no Calendário Nacional de Vacinação, além da a11dministração das
doses das vacinas que estavam faltantes, aos 3 mes11es de idade deverá ser
administrada a 1º dose da vacina:
a) Meningocócica C.
b) Varicela.
c) Hepatite A.
d) Pneumocócica 10V.
e) HPV.
21) O prognóstico das Meningites dependem, em grande parte, do cuidado de suporte
fornecido. São intervenções de enfermagem relacionadas às Meningites, exceto:
a) Promover a hiper hidratação do paciente com o intuito de prevenir
desidratação.
b) Evitar as complicações associadas à imobilidade, como lesões por pressão
Pneumonia.
c) Avaliar constantemente o estado neurológico e os sinais vitais. Determinar
oxigenação a partir dos valores da gasometria arterial e oximetria de pulso.
d) Reduzir a febre alta para diminuir a carga das demandas de oxigênio sobre
coração e o cérebro.
e) Proporcionar analgesia para manejo da dor.

a
e
a
o

22) A administração de medicamentos pela via oral consiste em oferecer o medicamento
que será deglutido ou não com auxílio de líquidos.
São desvantagens na utilização desta via, exceto:
a) Incerteza de dosagem absorvida pelo organismo.
b) Paladar desagradável de alguns medicamentos.
c) Método não invasivo para administração de medicamentos.
d) A ação da droga não é imediata, necessitando absorção gástrica ou enteral.
e) Dificuldade de fracionamento de cápsulas, drágeas e comprimidos.
23) O fornecimento de artigos livres de micro-organismos patogênicos é a principal
meta de uma Central de Material e Esterilização (CME).
Sobre a classificação dos artigos médico hospitalares, é correto afirmar que:
a) As máscaras de nebulização são classificadas como artigos não críticos.
b) O jarro é classificado como artigo crítico.
c) Os espéculos vaginais são classificados como artigos semi-críticos.
d) O bisturi é classificado como um artigo semi-crítico.
e) O Ambú é classificado como um artigo não crítico.
24) A Giardíase e a Amebíase são doenças causadas por protozoários e que possuem a
seguinte característica em comum:
a) São classificadas como doenças crônicas não transmissíveis.
b) São doenças transmitidas pela via fecal-oral.
c) Podem ser prevenidas através de vacinação.
d) São incuráveis e de difícil prevenção.
e) São doenças de notificação compulsória nacional.
25) O Código de Ética de Enfermagem é estabelecido na Resolução COFEN 564/2017.
De acordo com esta legislação, caracteriza um dos deveres do profissional de
enfermagem:
a) Negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o
desempenho de suas atividades profissionais.
b) Conhecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão que envolvam pessoas
e/ou local de trabalho sob sua responsabilidade profissional.
c) Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em
razão de seu exercício profissional.
d) Aplicar o processo de Enfermagem como instrumento metodológico para
planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado à pessoa, família e
coletividade.
e) Conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem e demais normativos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de
Enfermagem.
26) Um paciente compareceu à Unidade Básica de Saúde às 7h da manhã para realizar a
coleta de escarro.
A coleta deste material pode ser utilizada para a detecção da seguinte doença:
a) Tuberculose.
b) Asma.
c) Hanseníase.
d) Toxoplasmose.
e) Asma.

27) O Técnico em Enfermagem deverá realizar em uma escola do município uma ação
educativa com enfoque na “Dengue”.
São informações corretas relacionadas à doença e que deverão ser apresentadas à
comunidade pelo Técnico em Enfermagem, exceto:
a) A doença é considerada uma zoonose pois é transmitida através de um inseto
vetor.
b) O maior número de casos da doença coincide com o período chuvoso.
c) A doença é altamente transmissível através do contato entre as pessoas.
d) Ainda não existe disponível vacina contra a Dengue no Calendário Nacional de
vacinação.
e) É uma doença causada por um vírus.
28) Um paciente internado apresenta-se com os sintomas abaixo:
I- Supressão total da secreção urinária.
II- Respiração lenta
III- Fluxo de sangue pelas narinas, hemorragia nasal.
IV- Dificuldade na deglutição de líquidos.
Ao registrar o estado deste paciente no prontuário, são termos técnicos que serão
utilizados pelo profissional de enfermagem, exceto:
a) Melena.
b) Anúria.
c) Epistaxe.
d) Bradipneia.
e) Dispepsia.
29) No Sistema único de Saúde (SUS), os Conselhos e Conferências de Saúde são os
principais espaços para o exercício da participação e do controle social sobre a
implementação das políticas de saúde em todas as esferas governamentais
Analise as características abaixo:
I- Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na
instância correspondente.
II- Possui caráter permanente e deliberativo.
III- Avalia a situação de saúde e propõe as diretrizes para a formulação da política de
saúde nos níveis correspondentes.
IV- Deve realizar reuniões a cada 5 anos.
São características da Conferência de Saúde os itens:
a)
b)
c)
d)
e)

apenas III.
apenas II.
apenas III e IV.
apenas I, II e III.
apenas I, II e IV.

30) Analise as afirmativas abaixo sobre o Sistema Único de Saúde como Verdadeiras
(V) ou Falsas (F):
( ) A integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das
ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso

em todos os níveis de complexidade do sistema é um dos princípios do Sistema Único
de Saúde (SUS).
( ) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações
e os serviços de saúde que lhes correspondam. Aplica-se aos consórcios administrativos
intermunicipais o princípio da direção única, e os respectivos atos constitutivos disporão
sobre sua observância.
( ) São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar
e a internação domiciliar. Na modalidade de assistência de atendimento e internação
domiciliares incluem-se, exclusivamente, os procedimentos médicos e de enfermagem.
( ) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja
diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão
organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade
decrescente.
A sequência correta corresponde a:
a) V F F V.
b) F V V F.
c) V V F F.
d) F F V V.
e) V F V F.

