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I N S T R U Ç Õ E S 
 

PROVA TEÓRICA 
 

002 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de provas, o cartão-resposta. 
Confira o seu nome. Ao receber o cartão-resposta, o candidato deve assinar no verso do cartão-
resposta. Não haverá substituição desse cartão-resposta e do carderno de provas, a não ser em 
caso de defeito em sua impressão. 
 
2. Este caderno de provas contém 50 (cinqüenta) questões, todas com 5 (cinco) alternativas. 
Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. O caderno de provas só será trocado se 
apresentar problema de impressão. 
 
3. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a resposta 
que julgar certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova. 
 
5. Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de provas (de nº 01 
à de nº 50). O cartão-resposta NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter 
qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. A rasura implicará a anulação da 
resposta. 
 
6. A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão-resposta é cobrindo, fortemente, com 
caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir: 
 

A  █  C  D  E 
 
7. Não serão consideradas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura. 
 
8. O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do cartão-
resposta e sua integridade. 
 
9. A duração da prova é de 04 (quatro) horas. A saída do candidato só será permitida após 
transcorridas 1 (uma) hora do início da mesma. Os três últimos candidatos a terminar a prova 
deverão retirar-se da sala simultaneamente, após verificarem e assinarem o lacre do envelope 
que conterá os cartões-respostas. O candidato só poderá levar consigo o Caderno de Provas, nos 
últimos 15 (quinze) minutos. 
 
10. Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora. 
 
11. Proibida a divulgação ou impressão da presente prova. Direitos Reservados - IDEJURE. 
 
12. O Gabarito da Prova Objetiva será divulgado e afixado em Mural da Prefeitura Municipal de 
Vitorino até o dia 26/02/2008. O resultado não será fornecido por telefone. 

BOA SORTE. 
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CADERNO DE PROVA 
 

 
01- Desde a Constituição de 1988 a saúde passou a ser: 
 
A) Um direito garantido pelos sindicatos através de manifestações populares. 
B) Mais barata aos cofres públicos. 
C) Um direito fundamental ao ser humano. 
D) Uma responsabilidade das empresas privadas, que devem fornecer plano de saúde a todos. 
E) Um direito garantido pelas organizações sociais e igrejas. 
 

02- No SUS, a vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e a assistência 
terapêutica integral, inclusive farmacêutica representam: 
 
A) Ações. 
B) Finalidades. 
C) Objetivos. 
D) Parâmetros. 
E) Responsabilidades. 
 

 

03- Sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis é incorreto afirmar que: 
 
A) A sífilis primária é caracterizada pela presença do cancro duro. 
B) A AIDS causa uma série de doenças denominadas “oportunistas”. 
C) O condiloma acuminado é causado pelo HPV. 
D) A pediculose genital é conhecido popularmente como “chato”. 
E) Para detectar a pediculose fazemos um teste cutâneo-mucoso. 
 

 

 

04-  Sobre aleitamento materno é incorreto afirmar: 
 
A) Alimentar a criança no seio é prático, pois o leite está sempre pronto. 
B) Uma das grandes vantagens é o custo baixo. 
C) Preenche todas as necessidades da criança nos 6 primeiros meses de vida. 
D) Não há risco de a mãe engravidar enquanto amamenta, pois ele é contraceptivo. 
E) Protege a mãe contra o câncer de mama. 
 

 

05– O indicador usado para medir a ocorrência de óbitos de uma patologia entre os mesmos 
casos desta numa determinada região no ano é: 
 
A) Taxa de incidência. 
B) Taxa de prevalência. 
C) Taxa de mortalidade. 
D) Taxa de letalidade. 
E) Taxa de natalidade. 
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06- Associe a primeira coluna com a segunda. 
 

I. infecção 
II. infecção cruzada 

III. esterilização 
IV. higienização 
(   ) é todo processo de limpeza que visa remover e reduzir microorganismos. 
(   ) é a invasão e multiplicação microbiana nos tecidos e órgãos de um hospedeiro. 
(   ) é a infecção transmitida entre pacientes. 
(   ) é a destruição de toda forma de microorganismo, inclusive esporos. 

 

Neste caso a seqüência correta é: 

A) IV, III, II, I. 
B) III, II, I, IV. 
C) IV, I, III, II. 
D) IV, I, II, III. 
E) III, I, II, IV. 
 

07– Para a Organização Mundial de Saúde (OMS/2001), a prevenção do câncer cérvico-uterino 
envolve os seguintes procedimentos: 
 
A) A citologia oncótica. 
B) A citologia oncótica e o exame clínico das mamas. 
C) O exame clínico das mamas. 
D) O exame de secreção vaginal e o exame clínico das mamas. 
E) A cultura e o antibiograma da secreção vaginal e a mamografia. 
 
 
08 – Além de conhecer as doenças protegidas pelas vacinas do PNI (Programa Nacional de 
Imunização), é importante também que o profissional de enfermagem tenha domínio das vias de 
aplicação das mesmas. Em face dessas considerações, assinale a alternativa correta no que diz 
respeito à via de administração de aplicação de vacinas abaixo: 
 
A) BCG – intradérmica, Anti-sarampo – intradérmica, VTV – intramuscular. 
B) Anti-hepatite – intramuscular, DPT – intramuscular, VTV – intramuscular. 
C) Anti-sarampo – intradérmica, DT – intramuscular, Anti-hepatite – intramuscular. 
D) VTV – intradérmica, DPT – intramuscular, Sabin – via oral. 
E) DPT – intramuscular, Sabin – via oral, TT – subcutânea. 
 

 

09– As vacinas vêm atuando como medida fundamental no controle e erradicação de afecções 
que atingem as comunidades. Com relação às vacinas, considere as seguintes afirmativas: 
 

I. Pacientes vacinados com a BCG estão imunes contra a poliomielite. 
II. Os protocolos de pré-natal recomendam que a administração da vacina da rubéola 

ocorra somente no primeiro trimestre de gestação. 
III. A coqueluche tem como agente etiológico a bactéria Bordetella pertussis, e sua 

prevenção pode ser feita através da imunização. 
IV. A vacina contra raiva deve ser administrada aos 3 meses, 6 meses e 9 meses de 

idade, e após este ciclo, a cada 10 anos. 
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Com base nesta alternativa é correto afirmar: 
 
A) Somente a afirmativa I é verdadeira. 
B) As afirmativas I e III são verdadeiras. 
C) As afirmativas II e IV são verdadeiras. 
D) Somente a afirmativa III é verdadeira. 
E) Somente a afirmativa II é verdadeira. 
 
 
 
10 – A vacina Dupla Infantil deve ser administrada em crianças até a faixa etária de: 
 
A) 5 anos, 11 meses e 29 dias. 
B) 6 anos, 11 meses e 29 dias. 
C) 15 meses e 29 dias. 
D) 15 anos, 11 meses e 29 dias. 
E) 10 anos, 11 meses e 29 dias. 
 
 
 
11 – a vacina contra a Febre Amarela não deve ser aplicada em: 
 
A) Qualquer pessoa que tenha ingerido ovo 1 hora antes da aplicação. 
B) Crianças menores de 6 meses de idade. 
C) Mulheres grávidas. 
D) Pessoas que tenham apresentado febre, após a aplicação da dose anterior. 
E) Não há contra indicação. 
 
 
 
 
12 – O auto exame de mamas é uma forma simples e eficaz na prevenção do câncer de mama. 
Indique a alternativa correspondente ao período indicado para a sua realização: 
 
A) Duas semanas após o término da menstruação. 
B) Entre o 3º e 5º dia do período menstrual. 
C) Uma semana após o término da menstruação. 
D) No 1º dia do ciclo menstrual. 
E) Só deve ser realizado de 2 em 2 meses sempre durante a menstruação. 
 
 
 
13 – A lavagem das mãos antes das refeições e a ingestão de água filtrada ou tratada são 
orientações importantes que o profissional de enfermagem deve passar a todos como medida de 
profilaxia da doença denominada: 
 
A) Teníase. 
B) Varíola. 
C) Tuberculose. 
D) Ascaridíase. 
E) Mononucleose. 
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14 – A capacidade que tem o hóspede de produzir doença no hospedeiro denomina-se:  
 
A) Infecção. 
B) Patogenicidade. 
C) Infecção aparente. 
D) Infestação. 
E) Morbidade. 
 
 
15 – Diminuição da ingestão de água, vômito, diarréia e infecção sistêmica, são sinais e sintomas 
geralmente observados nos pacientes com problemas de: 
 
A) Intoxicação alimentar. 
B) Botulismo. 
C) Mieloma. 
D) Intoxicação por barbitúricos. 
E) Desidratação. 
 
 
 
16 – O VDRL, exame laboratorial, serve para diagnosticar a: 
 
A) Doença de Chagas. 
B) Poliomielite. 
C) Tuberculose. 
D) Hepatite. 
E) Sífilis. 
 
 
 
17 – Se 100 doses de vacina contra sarampo ficarem expostas à temperatura ambiente por um 
dia, qual a conduta a ser adotada: 
 
A) Refrigera-las imediatamente. 
B) Descarta-las. 
C) Usa-las o quanto antes. 
D) Devem ser enviadas para teste de potência. 
E) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
 
 
18 – Foi prescrito para um paciente 3.000 ml de SF0, 9% para correr em 24 horas, qual o 
gotejamento de cada frasco de soro para que seja infundida a quantidade de soro prescrita: 
 
A) 8 gts/min. 
B) 24 gts/min. 
C) 42 gts/min. 
D) 72 gts/min. 
E) 12 gts/min. 
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19 – Os microorganismos podem ser transmitidos por 4 diferentes vias dentro do ambiente 
hospitalar. A transmissão por vetores é feita através de: 
 
A) Ácaro. 
B) Poeira. 
C) Água. 
D) Alimentos. 
E) Gotículas. 
 
 
20 – O Sr. João necessita coletar urina para a realização de uma urocultura, as orientações 
passadas pelo profissional de enfermagem são: 
 
A) Realizar higiene íntima e coletar o 1º jato de urina pela manhã. 
B) Realizar higiene íntima, desprezar o 1º jato de urina e a seguir realizar a coleta antes de 

dormir. 
C) Realizar higiene íntima, desprezar o 1º jato de urina e a seguir realizar a coleta, sempre 

lembrando ao mesmo que deve coletar a 1ª urina da manhã. 
D) Ficar em jejum de 24 horas para a coleta. 
E) Coletar a urina em qualquer hora do dia, guardar num frasco e encaminhar a urina de um dia 

todo ao laboratório. 
 
 
21 – Para a coleta de glicemia de jejum, o profissional de enfermagem deve orientar: 
 
A) Coletar antes do café da manhã. 
B) Jejum de 1 hora no máximo. 
C) Coletar após café da manhã. 
D) Coletar após o almoço. 
E) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
 
 
22 – São vantagens da Terapia de Reidratação Oral, exceto: 
 
A) Pode ser administrada pela mãe ou pelos agentes de saúde. 
B) Dispensa mão de obra especializada. 
C) Substitui a terapia intravenosa. 
D) Apresenta complexa homogeneização dos componentes. 
E) O custo do tratamento é reduzido. 
 
 
 
23 – Foi prescrito decadron 6 mg EV para um paciente, a farmácia dispensou o frasco e o mesmo 
contém 4mg/ml e um total de 2,5 ml. Quanto devo administrar do frasco: 
 
A) 2,5 ml. 
B) 2,0 ml. 
C) 1,5 ml. 
D) 1,0 ml. 
E) 0,5 ml. 
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24 – Foi prescrito Bezentacil 400.000 Us para uma criança, a farmácia me dispensa o frasco que 
tem 600.000Us, diluo em 6 ml este medicamento, quanto aspiro para aplicar a dose prescrita: 
 
A) 4 ml. 
B) 1 ml. 
C) 3,5 ml. 
D) 2,5 ml. 
E) 5 ml. 
 
 
 
25 – A tricotomia pré-operatória deve ser realizada: 
 
A) Antes da cirurgia, mais ou menos 2 horas antes. 
B) Na noite anterior ao procedimento cirúrgico. 
C) No momento em que o paciente marca sua cirurgia. 
D) Em qualquer momento, desde que se use uma gilete nova. 
E) Nenhuma das alternativas é correta. 
 
 
 
26 – Quando se aplica a medicação por via IM é necessário: 
 
A) Pegar uma porção da pele. 
B) Introduzir a agulha num ângulo de 45°.  
C) Manter o bisel da agulha lateralizado. 
D) Não aspirar a medicação, pois corre o risco de entupir a agulha. 
E) Massagear o músculo por 5 min antes de aplicar a injeção.  
 
 
 
 
27 – Ao se realizar uma coleta de sangue para exame laboratorial devemos retira o garrote: 
 
A) Uma vez perfurada a veia. 
B) Antes de retirar a agulha, quando já se tem sangue suficiente. 
C) Depois de retirar a agulha. 
D) Na metade da extração do sangue. 
E) Não é necessário usar garrote para coleta de sangue para fins de exame. 
 
 
 
 
28 – Para a realização de um cateterismo vesical de demora utilizo: 
 
A) Sonda de Foley. 
B) Sonda de Nelaton. 
C) Sonda de Alívio. 
D) Sonda de Bequille. 
E) Sonda Retal. 
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29 – Para que o poder anti-séptico do álcool seja eficiente nos microorganismos devemos usá-lo 
numa concentração de: 
 
A) 50%. 
B) 70%. 
C) 90%. 
D) 96,2%. 
E) 100%. 
 
 
 
30 – A enfermidade caracterizada pelo aparecimento das manchas de Koplik é a: 
 
A) Hanseníase. 
B) Dengue. 
C) Sarampo. 
D) Difteria. 
E) Meningite. 
 
 
 
31 – A responsabilidade da fiscalização das atividades de enfermagem nos estados e municípios é 
do:  
 
A) Conselho Regional de Enfermagem. 
B) Conselho Federal de Enfermagem. 
C) Instituto Brasileiro de Estatística. 
D) Ministério da Saúde. 
E) Secretaria do Estado de Saúde. 
 
 
 
32 – Em caso de PCR (parada cárdio-respiratória) em um adulto, devo iniciar imediatamente 
manobras de ressuscitação que de acordo com o novo protocolo deve ser de: 
 
A) 5 massagens para 1 ventilação. 
B) 10 massagens para 2 ventilações. 
C) 15 massagens para 2 ventilações. 
D) 30 massagens para 2 ventilações. 
E) 20 massagens para 5 ventilações. 
 
 
33 – Um paciente tem HAS (hipertensão arterial severa) e DM (diabetes), portanto sua dieta deve 
ser: 
 
A) Livre. 
B) Leve. 
C) Pastosa. 
D) Hipossódica e para diabetes. 
E) Rica em açúcares e gorduras. 
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34 – Para que eu obtenha a esterilização de materiais endoscópicos e videolaparoscópicos devo 
deixá-los imersos no glutaraldeído por: 
 
 
A) 20 minutos. 
B) 2 horas. 
C) 6 horas. 
D) 4 horas. 
E) 10 horas. 
 
 
 
35 – O que se mede com as medidas antropométricas: 
 
 
A) Altura, peso e IMC (índice de massa corporal). 
B) Os hidratos de carbono. 
C) Peso e pressão arterial. 
D) Pulso e respiração. 
E) Pulso, pressão arterial, respiração e temperatura. 
 
 
 
36 – A candidíase pode ocorrer na boca, intestino, vagina, brônquios e pulmões e é causada por: 
 
 
A) Bactérias. 
B) Fungos. 
C) Vírus. 
D) Protozoários. 
E) Vermes. 
 
 
 
37 – Marque V (verdadeiro) ou F (falso) para as seguintes afirmações: 
 
 
(  ) As proteínas completas estão na carne, leite, queijo e ovos. 
(  ) A dieta branda é indicada aos pacientes com úlcera péptica porque é moderada em resíduos e 
condimentos. 
(   ) Nas moléstias do fígado e vesícula a dieta deve conter gorduras e ser rica em frituras. 
(   ) O amido e o açúcar são transformados em glicose.  
A seqüência correta é: 
 
A) V, V, F, F.  
B) F, F, V, V. 
C) V, V, F, V. 
D) V, F, V, V. 
E) F, V, V, V. 
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38 – Com relação à esterilização de materiais é correto afirmar que: 
 
A) Materiais termossensíveis como marca-passos devem ser esterilizados pelo óxido de etileno. 
B) Na esterilização por agentes químicos o material pode estar sujo, pois os meios matam todos 

os microorganismos. 
C) A estufa baseia-se nos princípios de calor, umidade e pressão. 
D) Material de densidade é aquele em que o vapor entra em contato apenas com sua superfície. 
E) Na autoclave os materiais são colocados de forma a preencher 100% de sua capacidade. 
 
 
 
39 – O requisito básico para se prevenir a infecção cruzada é: 
 
A) Cuidar de um único paciente. 
B) Utilizar desinfetantes.  
C) Administrar antibióticos. 
D) Lavar as mãos. 
E) Tomar banho diariamente. 
 
 
 
40 – Marque V (verdadeiro) ou F (falso) para as sentenças abaixo. 
 
(   ) O SN é formado por neurônios. 
(   ) A medula espinhal forma as células sanguíneas. 
(   ) O encéfalo faz parte do SNC. 
(   ) Os nervos raquidianos se originam do encéfalo. 
 
 
Neste caso a seqüência correta é: 
 
 
A) F, F, V, V. 
B) F, V, V, F. 
C) V, F, F, V. 
D) V, F, V, F. 
E) V, V, F, F. 
 
 

 
 

41 - Em uma pesquisa eleitoral foram entrevistadas 740 eleitores. Destes 35% são mulheres. 
Então o número de homens entrevistados foi de: 
 
a) 481 
b) 259 
c) 430 
d) 351 
e) 470 
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42 - Um pedreiro assenta 215 tijolos em 45 minutos, em quantas horas o mesmo pedreiro 
assentaria 1720 tijolos? 
 
a) 4 horas 
b) 5 horas 
c) 6 horas 
d) 7 horas 
e) 8 horas 
 
 
43 - Em um banco, constatou-se que um operador de caixa leva, em média, 5 min. para atender 
3 clientes. Qual é o tempo que esse caixa vai levar para atender 36 clientes, mantendo essa 
média? 
 
a) 20 min 
b) 25 min 
c) 30 min 
d) 45 min 
e) 60 min 
 
 
44 - Uma viagem foi feita em 12 dias, percorrendo-se 150 Km por dia. Supondo que fossem 
percorridos 200 Km por dia, quantos dias levaria para fazer a mesma viagem? 
 
a) 4 
b) 6 
c) 8 
d) 9 
e) 10 
 
 
45 - Uma vendedora recebe comissão de 4% sobre o valor de suas vendas. Em um mês a 
vendedora recebeu o total de R$ 200,00 de comissão. Então, o valor de suas vendas foi de? 
 
a) 2 mil reais 
b) 4 mil reais 
c) 6 mil reais 
d) 8 mil reais 
e) 10 mil reais 
 
 
46 - É competência do município de Vitorino, exceto: 
 
A) legislar sobre assuntos de interesse local. 
B) suplementar a legislação Federal e Estadual no que couber. 
C) instituir e arrecadar tributos de qualquer natureza, bem como aplicar suas rendas, sem 

prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em 
Lei.  

D) Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e Estado programas de educação 
pré-escolar e ensino fundamental.  

E) n.d.a  
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47 - Compete ao Presidente da Câmara Municipal, além de outras atribuições estipuladas no 
regimento interno. Exceto: 
 
A) Representar a Câmara Municipal  
B) Declarar extinto o mandato de Prefeito, vice- Prefeito e vereadores, nos casos previstos em 

Lei. 
C) Acompanhar e supervisionar a redação das atas das demais sessões e preceder a sua leitura.    
D) Exercer, em substituição, a chefia do Executivo Municipal nos casos previsto em Lei. 
E) interpretar e fazer cumprir o regimento interno.  
 
 
48 - A publicação das Leis e dos atos municipais, far-se-ão em órgão oficial ou, não havendo, em 
órgão de imprensa local. Porém se não houver nem a imprensa local, qual deve ser a atitude da 
Administração Pública: 
 
A) Ficará a Administração Pública desincumbida de tal ônus, pois não tem culpa alguma de não 

existir órgão oficial e imprensa local. 
B) A Administração Pública deverá criar um jornal local para que seja publicada as Leis e atos 

Municipais, pois não pode ficar fora das determinações da Lei. 
C) A Administração Pública deverá imprimir em folha comum os atos municipais e Leis, e fazer a 

distribuições das impressões, para que pelo menos um terço da população da cidade receba 
tal impressão. 

D) A publicação será feito por afixação, em local próprio e de acesso, público, na sede da 
Prefeitura e Câmara Municipal.  

E) A Administração Pública deverá mandar publicar seus atos e Leis em um jornal que tenha 
circulação no Estado, para que atinja o maior numero de municípios possíveis. 

 
49 - Compete a Câmara Municipal, privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. 
Exceto: 
 
A) Eleger sua mesa diretora, bem como destituí-la na forma da Lei Orgânica Municipal.  
B) Elaborar seu regimento interno  
C) Autorizar o Prefeito ao se ausentar do Município, quando a ausência exceder 15 (quinze) dias 

e do País a qualquer tempo.  
D) Legislar no município sobre assuntos de qualquer natureza, mesmo que contra Lei federal, 

desde que o assunto seja de interesse local, permanecendo dessa forma o interesse local.. 
E) Autorizar referendo e convocar plebiscito.     

 
50 - O processo legislativo Municipal compreende a elaboração de diversas espécies de Leis. Qual 
dentre as que estão a seguir, não é de competência da Câmara Municipal. 
 
A) Emendas a Lei Orgânica Municipal. 
B) Leis Ordinárias. 
C) leis Delegadas 
D) Leis complementares 
E) n.d.a 

 
 

____________________________________________________BOA SORTE____ 
 




