
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Leia estas instruções: 
 

1 Escreva seu Número de Inscrição neste retângulo:  

2 Este Caderno contém 40 questões de múltipla escolha. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, confira se este Caderno está completo e se 
não apresenta imperfeição gráfica que dificulte a leitura. 
Se você verificar algum problema, peça imediatamente ao Fiscal que 
substitua o Caderno. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais só uma é 
correta.  

5 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta 
pedir esclarecimentos aos Fiscais. 

6 Utilize qualquer espaço deste Caderno para rascunhos e não destaque 
nenhuma folha. 

7 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões e 
preencher a Folha de Respostas. 

8 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira 
responsabilidade. 

9 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de 
Respostas e este Caderno. 
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Técnico em Enfermagem            01 a 40 

 

01. A  regulamentação do exercício profissional da enfermagem e a normatização/ 
fiscalização impedindo e punindo o descumprimento das normas legais e éticas na 
prática profissional se dão, respectivamente, através 

A) da Lei do Exercício Profissional e dos Conselhos de Enfermagem. 

B) da Lei do Exercício Profissional e das Associações de Enfermagem. 

C) do Código de Ética e dos Sindicatos de Enfermagem. 

D) do Código de Ética e dos Conselhos de Enfermagem. 
 
 
02. O Código de Ética dos profissionais de enfermagem define as penalidades a serem 

impostas pelos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem. Dentre essas 
penalidades, está a cassação do direito ao exercício profissional, que consiste na 
perda do direito ao exercício da enfermagem, e é divulgada 

A) no prontuário do profissional infrator e no Diário Oficial do Estado. 

B) nas publicações dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em rádios 
públicas e particulares locais. 

C) nas publicações dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais 
de grande circulação. 

D) no prontuário do profissional infrator e no Diário Oficial da União. 
 
 
03. Nos serviços de saúde, são considerados Equipamentos de Proteção Coletiva: 

A) dispensadores com sabão líquido − luvas de procedimento − caixas para descarte 
de material perfurocortante. 

B) dispensadores com sabão líquido − caixas para descarte de material 
perfurocortante − sistema de coleta de sangue a vácuo. 

C) sistema de coleta de sangue a vácuo − luvas estéreis − luvas de procedimento. 

D) sistema de coleta de sangue a vácuo − sabão líquido − máscaras. 
 
 
04. Os acidentes com material perfurocortante e/ou com sangue e/ou outros fluidos 

corpóreos constituem um importante risco de infecção pelo 

A) vírus da hepatite A e pelo papiloma vírus humano. 

B) vírus da imunodeficiência humana adquirida e pelos das hepatites A e B. 

C) vírus da hepatite D e pelo papiloma vírus humano. 

D) vírus da imunodeficiência humana adquirida e pelos das hepatites B e C. 
 
 
05. O controle da esterilização envolve métodos de monitorização. Um deles consiste em 

registrar a leitura dos mostradores de temperatura, pressão e tempo das etapas dos 
ciclos programados para cada um destes. Esse controle é chamado de  

A) monitorização ergonômica dos processos. 

B) monitorização química dos processos. 

C) monitorização física dos processos.  

D) monitorização biológica dos processos. 
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06.  Na Central de Material e Esterilização de uma instituição de saúde,  

A) a área do expurgo é o local onde se separa o material de acordo com o 
empacotamento. 

B) a área de esterilização é o local onde são instaladas as estufas e as autoclaves. 

C) a área de guarda é o local de liberação do material contaminado. 

D) a área do preparo é o local de recepção do material contaminado. 
 
 
07. No Sistema Único de Saúde, regionalização e hierarquização refere-se 

A) à organização dos serviços em níveis de complexidade crescente, com definição 
da população a ser atendida, devendo o acesso da população ocorrer inicialmente 
no nível primário. 

B) à redistribuição das responsabilidades, quanto às ações e aos serviços de saúde, 
entre as várias esferas do governo − federal, estadual e municipal. 

C) ao envolvimento ativo da população organizada no processo de decisão e no 
controle social sobre as políticas e o sistema de saúde. 

D) ao atendimento garantido a todo cidadão, por parte do sistema de saúde, tanto do 
público como do contratado. 

 
 
08. Nas atividades de vigilância epidemiológica, a Notificação Compulsória é  

A) a comunicação obrigatória, exclusivamente por profissionais da saúde, à 
autoridade sanitária, de ocorrência de determinadas doenças ou determinados 
agravos à saúde, definidos pelo Ministério da Saúde. 

B) a comunicação obrigatória, por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, à 
autoridade sanitária, de ocorrência de determinadas doenças ou determinados 
agravos à saúde, definidos pelo Ministério da Saúde. 

C) a comunicação facultativa, por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, à 
autoridade sanitária, de ocorrência de determinadas doenças ou determinados 
agravos à saúde, definidos pelo Ministério da Saúde. 

D) a comunicação facultativa, exclusivamente por profissionais de saúde, à 
autoridade sanitária, de ocorrência de determinadas doenças ou determinados 
agravos à saúde, definidos pelo Ministério da Saúde. 

 
 
09. A alteração caracterizada por uma elevação progressivamente crescente, inesperada 

e descontrolada dos coeficientes de incidência de uma doença ou de um agravo, em 
populações humanas, em determinado lugar e período, denomina-se 

A) enzootia.  B) endemia.  C) epidemia.   D) epizootia. 
 
 
10. A vacina que protege contra o principal agente etiológico causador de diarréia grave 

na infância e cuja introdução no calendário do Programa Nacional de Imunização, no 
Brasil, foi realizada em 2006 é a 

A) vacina oral contra hepatite do tipo A. 

B) vacina contra difteria, tétano, coqueluche e Hib. 

C) vacina contra haemophilus influenzae do tipo b. 

D) vacina oral contra rotavírus humano. 
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11. A doença bacteriana crônica que se manifesta, principalmente, através de lesões de 
pele e de nervos periféricos e cuja transmissão se dá por meio das secreções 
oronasais e de contato íntimo e prolongado com os portadores denomina-se 

A) leptospirose.    C) hanseníase.  

B) rubéola.      D) calazar. 
 
 
12. A sífilis congênita é transmitida verticalmente, da mãe para o filho, por intermédio 

A) do contato direto.     C) de hemoderivados. 

B) do leite materno.     D) da placenta. 
 
 
13. Os sinais vitais são uma forma rápida e eficiente de monitorização da condição do 

paciente ou de identificação de problemas e de avaliação da resposta do paciente à 
prescrição médica e da enfermagem, com a finalidade de 

A) complementar os dados que forem coletados pela Comissão de Prevenção de 
Acidentes. 

B) atender às atividades administrativas e burocráticas da instituição. 

C) fornecer dados estatísticos aos serviços de consultoria. 

D) ajudar no diagnóstico e no tratamento bem como na avaliação da evolução da 
doença.  

 
 
14. Um paciente com 42 anos foi internado na Unidade de Terapia Intensiva com os 

seguintes sinais vitais: temperatura axilar: 41º C; respiração: 32 incursões por minuto; 
pressão arterial: 100 x 50 mmHg. Esse paciente apresenta, respectivamente: 

A) hiperpirexia, taquipnéia e hipotensão. 

B) pirexia, bradipnéia e hipertensão. 

C) febrícula, eupnéia e hipertensão. 

D) hipotermia, ortopnéia e hipotensão. 
 
 
15. As finalidades da aplicação de frio como agente terapêutico são: 

A) diminuir o processo inflamatório localizado e controlar a hemorragia. 

B) aumentar a circulação no local e facilitar o processo de supuração. 

C) aumentar o calor local e relaxar a musculatura. 

D) diminuir a hipertermia e aumentar a circulação no local. 
 
 
16. Dieta enteral é a administração de nutrientes por meio de sondas nasoenterais e 

nasogástricas. Durante a administração da dieta enteral, para se evitar aspiração de 
líquidos, o paciente deverá estar em posição 

A) lateral. 

B) de Fowler. 

C) de litotomia. 

D) ventral. 
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17. Certos exames e procedimentos terapêuticos requerem a colocação do paciente em 
posição adequada. A posição de Trendelemburg é aquela em que o paciente é 
colocado 

A) em posição ventral, com as pernas ligeiramente flexionadas, para provocar o 
relaxamento dos músculos abdominais. 

B) em posição ereta, de pé, com o peso distribuído eqüitativamente nos membros 
inferiores e os pés ligeiramente afastados. 

C) em decúbito dorsal horizontal, com o corpo em um plano inclinado, de forma que 
a cabeça fique mais baixa que o restante do corpo. 

D) em decúbito lateral esquerdo, com o corpo ligeiramente inclinado para a frente e 
o braço esquerdo esticado para trás. 

 
 
18. Na aspiração de secreções da traqueostomia, o técnico em enfermagem deve utilizar 

técnica 

A) limpa, com luvas de procedimento. 

B) asséptica, para evitar infecções respiratórias. 

C) séptica, com luvas de procedimento. 

D) séptica, para evitar infecções respiratórias. 
 
 
19. São finalidades do enema: 

A) preparar o paciente para cirurgia ou exame e eliminar conteúdo tóxico do 
estômago. 

B) realizar hemostasia esofágica e lavagem gástrica. 

C) aliviar distensão abdominal e flatulência e preparar o paciente para exame ou 
cirurgia. 

D) realizar lavagem gástrica e preparar o paciente para cirurgia ou exames.  
 
 
20. Foram prescritos, para um paciente, 600 ml de soro glicosado a 5% para serem 

administrados num período de oito horas.  
Nesse caso, o número de gotas por minuto será: 

A) 25   B) 20   C) 30   D) 35 
 
 
21. São fatores sistêmicos que interferem no processo de cicatrização das feridas: 

A) diabetes − distúrbio vascular − imunossupressão. 

B) presença de corpo estranho − edema − ressecamento da pele. 

C) infecção local − edema − presença de corpo estranho. 

D) idade extrema − pressão − cisalhamento local. 
 
 
22. São complicações agudas do diabetes melito: 

A) hiperglicemia e anorexia 

B) hipoglicemia e hiponatremia 

C) hipoglicemia e cetoacidose 

D) hiperglicemia e hipocalcemia 
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23. Doença, freqüentemente reversível, em que ocorre uma perda súbita e quase 
completa da função renal devido a fatores desencadeantes (como redução do volume 
sangüíneo, traumatismo, septicemia, desidratação, hipersensibilidade, cálculo renal, 
embolia, trombose, choque anafilático e transfusão de sangue incompatível). Trata-
se de: 

A) incontinência urinária aguda 

B) insuficiência renal crônica 

C) insuficiência renal aguda  

D) incontinência urinária crônica 
 
 
24. Doença do sistema digestório cujo sintoma predominante é a dor súbita na região 

epigástrica, passando, a seguir, para a fossa ilíaca direita. Sua principal complicação 
é a perfuração, que resulta em peritonite ou na formação de abscesso. Trata-se de: 

A) esofagite 

B) endocardite 

C) adenoidite 

D) apendicite  
 
 
25. O acidente vascular cerebral (AVC) é 

A) uma enfermidade crônica na qual há uma debilidade muscular devido à falta de 
transmissão do impulso mioneural. 

B) um distúrbio neurológico em que ocorrem falhas no suprimento sangüíneo ao 
cérebro, o que acarreta perda súbita das funções cerebrais. 

C) uma síndrome clínica de etiologia desconhecida que envolve os nervos cranianos 
e periféricos. 

D) uma alteração neurológica decorrente de acidente de trânsito, quedas em casa ou 
no trabalho. 

 
 
26. O infarto agudo do miocárdio é uma doença grave, decorrente da destruição do 

tecido miocárdico pela redução do fluxo sangüíneo coronariano, que pode acarretar 
complicações como: 

A) arritmia cardíaca − insuficiência renal crônica − dispnéia − choque hipovolêmico. 

B) arritmia cardíaca − insuficiência cardíaca congestiva − choque cardiogênico − 
embolismo pulmonar. 

C) doença reumática − anorexia − choque séptico − arritmia. 

D) choque séptico − arritmia − choque hipovolêmico − distúrbio metabólico. 
 
 
27. O transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) é um transtorno mental que se caracteriza por 

A) hipocondria e anorexia nervosa. 

B) distúrbios distímicos e distúrbios bipolares. 

C) bulimia e cegueira histérica. 

D) idéias recorrentes e rituais de comportamento. 
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28. A Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001 dispõe sobre a proteção e os direitos das 
pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em 
saúde mental.  Essa lei considera como um dos tipos de internação psiquiátrica: 

A) a internação voluntária (com o consentimento do usuário) 

B) a internação intermediária (determinada pela Justiça) 

C) a internação compulsória (a pedido de terceiro) 

D) a internação obrigatória (determinada por familiares do usuário) 
 
29. O quadro clínico do choque hipovolêmico caracteriza-se por: 

A) hipotensão − bradicardia − normocorado − normotermia 

B) hipertensão − taquicardia − palidez − calafrios − hipertermia 

C) hipertensão − bradicardia − prostração − hipertermia 

D) hipotensão − taquicardia − palidez − sudorese fria − hipotermia 
 
30. Além de inconsciência, são sinais clínicos de parada cardiorrespiratória: 

A) apnéia − cianose de extremidades − ausência de pulso 

B) bradipnéia − midríase − pulso palpável 

C) taquipnéia − miose − taquisfigmia 

D) dispnéia − miose − bradicardia 
 
31. A crise convulsiva é uma emergência neurológica. Na assistência a um paciente 

durante uma crise convulsiva, é ação de enfermagem: 

A) manter as vias aéreas superiores do paciente obstruídas, para facilitar a 
respiração. 

B) remover objetos e mobílias que possam provocar ferimentos ao paciente. 

C) segurá-lo e interferir em seus movimentos para interromper a crise. 

D) colocá-lo em posição litotômica, para favorecer a drenagem de muco e saliva. 
 
32. Postectomia é a remoção cirúrgica 

A) do divertículo esofagiano.  C) da bexiga. 

B) da próstata.     D) do prepúcio peniano.  
 
33. A entubação exige atendimento rápido, devendo o material estar em local de fácil 

acesso a toda a equipe da unidade.  
Na entubação endotraqueal, é instrumento necessário: 

A) régua de nível     C) catéter epidural 

B) laringoscópio     D) endoscópio 
 
34. Considerando-se um paciente com dreno de tórax, é cuidado de enfermagem: 

A) encorajá-lo a mudar freqüentemente de posição. 

B) orientá-lo a permanecer em posição genupeitoral, para facilitar a drenagem. 

C) manter o frasco de drenagem acima do nível do tórax. 

D) preencher com álcool e PVPI o frasco coletor, cobrindo 12 cm do tubo longo. 
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35. A Organização Mundial de Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo, isto é, 
a utilização de leite materno como única fonte de nutrientes e água, até 

A) dois anos de idade, retirando-se definitivamente a criança do peito, pois, após 
essa idade, o leite materno perde o seu valor nutricional. 

B) os três meses de vida da criança, e não mais que isso, pelo risco de a criança 
desenvolver desnutrição grave. 

C) a idade em que a mãe e/ou a família assim o desejar, pois o leite materno é rico e 
completo para criança em qualquer fase da vida. 

D) os seis meses de vida da criança e, a partir dessa idade, a complementação com 
outros alimentos, por dois anos ou mais. 

 
 
36. O método canguru 

A) permite que o bebê fique em decúbito dorsal vertical sobre o abdome do pai. 

B) é uma assistência neonatal realizada de maneira exclusiva no alojamento conjunto e 
é utilizado em recém-nascido com peso adequado para a idade gestacional. 

C) tem como vantagens o favorecimento do controle térmico, o aumento do vínculo 
entre pais e filho e a diminuição da possibilidade de infecção hospitalar. 

D) é impróprio e inadequado para o recém-nascido com uso de sonda gástrica. 
 
 
37. É causa de hemorragia puerperal: 

A) atonia uterina  B) infecção urinária  C) mastite  D) cistite 
 
 
38. Os métodos não-invasivos para a administração de oxigênio são: 

A) máscara de Venturi − capacete − catéter nasal − catéter subcutâneo 

B) máscara de Venturi − capacete − catéter nasal − tenda de oxigênio 

C) catéter oral − cânula nasal − catéter intravenoso − tenda de oxigênio 

D) catéter oral − cânula nasal − catéter intravenoso − máscara simples 
 
 
39. Na assistência de enfermagem ao recém-nascido, o equipamento dotado de 

dispositivo que faz a filtração, o aquecimento e a umidificação do ar é: 

A) a bomba de infusão   C) a incubadora 

B) o berço aquecido    D) o nebulizador 
 
 
40. A fototerapia é um tratamento cujo objetivo é prevenir ou tratar a icterícia. Na 

fototerapia, é assistência de enfermagem ao recém-nascido: 

A) ajustar a distância do aparelho de fototerapia ao berço, a qual deve ser de 30cm 
a 35cm do recém-nascido. 

B) mudar o decúbito do recém-nascido a cada 12 horas. 

C) manter o recém-nascido agasalhado e vestido com suas roupas, para evitar 
queimaduras de 1º e 2º graus. 

D) proteger os olhos do recém-nascido com venda apropriada. 
 
 


