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PARTE I - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

01 - O profissional Técnico de enfermagem exerce 
atividade de nível médio, envolvendo orientação e 
acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau 
auxiliar, e participação no planejamento da assistência de 
enfermagem, cabendo-lhe especialmente. Exceto: 

A) cuidados diretos de enfermagem a pacientes 
graves com risco de vida. 

B) participar da programação da assistência de 
enfermagem. 

C) executar ações assistenciais de enfermagem, 
exceto as privativas do enfermeiro. 

D) participar da orientação e supervisão do trabalho 
de enfermagem em auxiliar. 

E) participar da equipe de saúde. 

02 - Disposto na Resolução COFEN nº. 311/2007,  no 
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, DAS 
RELAÇÕES PROFISSIONAIS - DIREITOS. É correto 
afirmar: 

A) exercer a  enfermagem com liberdade, autonomia 
e ser tratado segundo os pressupostos e princípios 
legais, éticos e dos direitos humanos. 

B) aprimorar seus conhecimentos técnicos, 
científicos e culturais que dão sustentação a sua 
prática profissional. 

C) apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento 
profissional a à defesa dos direitos e interesses da 
categoria e da sociedade. 

D) obter desagravo público por ofensa que atinja a 
profissão, por meio do Conselho Regional de 
enfermagem. 

E) exercer a profissão com justiça, compromisso, 
equidade, resolutividade, dignidade, competência, 
responsabilidade, honestidade e lealdade. 

03 - Dispõe na lei do SUS (8.080/90), que estão incluídas 
no campo de atuação do Sistema Único de Saúde,  no item 
da execução de ações. Exceto: 

A) Vigilância sanitária. 
B) Vigilância apidemiológica. 
C) Ordenação de formação de recursos humanos na 

área de saúde. 
D) Saúde do trabalhador. 
E) Assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica. 

04 - Diante das posições para exames e tratamento, é 
correto afirmar: 

A) posição sentada: usada para exames dos ouvidos, 
nariz, pés, mãos, cabeça, braços, tronco. 

B) posição de pé: usada para exames de tórax anterior 
de abdômen e extremidades. 

C) posição de trendelemburg: usada para exame da 
parte posterior do tórax, região cervical,glúte. 

D) posição prona:usada para conforto, cirurgia de 
tireóide, drenagem. 

E) posição de litotomia: usada para exames de tórax, 
região cervical, lombar. 

05 - Dentro das anotações de enfermagem que tem como 
finalidade(s) é (são), exceto: 

A) contribuir com informações para diagnóstico 
médico e de enfermagem. 

B) fornecer elementos para a auditoria em 
enfermagem. 

C) servir para avaliação dos cuidados de enfermagem 
prestados. 

D) resguardar o prontuário de suas observações ao 
paciente.

E) servir de elementos para pesquisa. 

06 - Nas instruções para a administração de sangue quando 
ocorrem reações à transfusão é importante priorizar 
imediatamente: 

A) comprima as artérias próximas da veia de infusão 
da transfusão. 

B) aguarde um tempo e reutilize o sangue 
interrompido. 

C) substitua a transfusão sanguinea por plasma 
concentrado imediatamente. 

D) utilize um polifix para infusão de outra bolsa. 
E) interrompa imediatamente a transfusão e avise ao 

médico. 

07 - A escala do coma de glasgow tem a finalidade de:  
A) analisar o nível de perfusão da pressão arterial do 

paciente em coma. 
B) testa a função motora do comatoso. 
C) avaliar o nível de consciência do paciente a para 

detectar alterações de comportamento básico. 
D) avaliar a acuidade visual e de retina. 
E) detectar o som de percussão abdominal. 

08 - No pós-operatório é necessário monitorar o paciente 
com objetivo de: 

A) apressar o paciente para a recuperação. 
B) minimizar complicações através de detecção 

precoce e tratamento imediato. 
C) monitorar a via de anestesia. 
D) monitorar a frequência cardíaca. 
E) analisar a perfusão e contorno do abdômen por 

distensão. 

09 - Ainda na atenção do pós-operatório, é correto afirmar: 
A) uma inflamação em veia, não pode provocar 

embolia pulmonar. 
B) o paciente é capaz de urinar espontaneamente no 

intervalo menor de 12 horas no pós-operatório. 
C) o cuidado com a drenagem que eliminam mais de 

100 ml em 24 horas, do ferimento pós-operatório, 
depende exclusivamente da técnica de curativo. 

D) a estase venosa pós-operatória associada à 
imobilidade pode provocar a tromboflebite. 

E) para remover o curativo pós-operatório é 
necessário afrouxar as gases com solução estéril 
de glicose a 5% gelada. 






10 - No procedimento de sondagem para alimentação, a 
rota preferencial é a nasal, mas a oral é utilizada quando: 

A) o indivíduo tem desvio de septo ou ferimento na 
cabeça ou no nariz. 

B) o paciente se recusa a alimentar-se com a dieta 
prescrita. 

C) o indivíduo faz cateterismo cardíaco. 
D) o paciente  fez gastrectomia total. 
E) o paciente está em coma. 

11 - Quanto à administração de medicamentos por via 
parenteral, é incorreto afirmar: 

A) Aspirar para retorno de sangue quando estiver 
dando insulina ou heparina. 

B) Lavar as mãos e selecionar uma agulha adequada 
para técnica correta. 

C) Posicionar a agulha com o bisel para cima quando 
for IV. 

D) Posicionar a agulha com o bisel lateral quando for IM. 
E) Reencapar a agulha após a utilização. 

12 - Ainda no procedimento de administração de 
medicamentos/venoclise, o cálculo de dosagem exige 
muita responsabilidade e conhecimento profissional de 
enfermagem. É correto a afirmativa abaixo: 

A) ministrar 2000 ml de solução glicosada em 4 
horas, corresponde a 55 gotas/min. 

B) ministrar 1000 ml de solução fisiológica em 12 
horas, corresponde a 56 gotas/min. 

C) ministrar 200 ml de soro glicosado em 6 horas, 
corresponde a 9 gotas/min. 

D) ministrar 5.000 ml de solução salina em 3 horas, 
corresponde a 18 gotas. 

E) ministrar 500ml de solução salina em 3 horas, 
corresponde a  18 gotas/min. 

13 - As parasitoses intestinais são doenças comuns, a 
giardíase é causada pela giárdia lambia. Tem como 
cuidados profiláticos desta doença: 

A) tomar água fervida, filtrada ou clorada. 
B) evitar comer carne de porco. 
C)  uso de mosquiteiro, em áreas endêmicas. 
D) Controle de doadores de sangue. 
E) Cuidar de cães domésticos. 

14 - As enteroparasitoses, geralmente são assintomáticas, 
mas com manifestações diversas que é incorreto afirmar: 

A) anorexia, diarréia, náuseas, vômitos. 
B) anemia, má absorção, infiltração pulmonar. 
C) diarréia, febre, queda de cabelo, otites. 
D) obstipação intestinal, dor abdominal. 
E) infiltração pulmonar, diarréia. 

15 - O choque hipovolêmico resulta usualmente de perda 
aguda de sangue, resultando em hemorragia. Nas 
intervenções de enfermagem é correto afirmar: 

A) encorajar rápida movimentação e locomoção ao 
pronto socorro. 

B) verificar queixas de náuseas e vômitos. 
C) preparar para entubação e aspiração nasogástrica. 
D) verificar vias aéreas superiores e circulação adequada; 
E) manter o paciente na posição de fowler o máximo 

possível. 

16 - Diante das políticas públicas de saúde é condição 
materna infecciosa que contra-indica o aleitamento 
materno: 

A) mãe portadora do vírus da imunodeficiência 
humana (HIV). 

B) mães infectadas pelo vírus da herpes. 
C) mães com vírus da varicala-zoster. 
D) mães infectada com o vírus da hepatite B. 
E) mães infectada com o bacilo de tuberculose 

pulmonar. 

17 - Ao recém-nascido de mãe bacilífera não tratada ou 
com tratamento inferior a 3 semanas de duração, 
recomenda-se ao RN, pelo Ministério da Saúde: 

A) administrar nas primeiras 24 horas de nascido a 
BCG.

B) contra-indicar definitivamente a amamentação. 
C) realizar profilaxia com AZT por 24 horas após o 

parto. 
D) reforçar o tratamento com AZT intravenoso 

durante  todo o puerpério. 
E) realizar quimioprofilaxia com isoniazida, na dose 

de 10 mg/kg/dia, durante 3 meses. 

18 - As hepatites virais são doenças provocadas por 
diferentes agentes etiológicos. Quanto a transmissão do 
vírus é correto afirmar:  

A) hepatite B (HBV) e hepatite C (HCV), ambas são 
transmitidas por via parenteral. 

B) hepatite C transmite-se exclusivamente por via 
sexual.

C) hepatite B nunca será transmitida por relação 
sexual.

D) ambas hepatites são de transmissão exclusiva por 
transfusão sanguínea. 

E) a vacina contra hepatite C pode ser administrada 
em qualquer idade e simultaneamente com outras 
vacinas disponíveis do calendário básico do PNI 
(Programa Nacional de Imunização). 

19 - O conteúdo a ser abordado no aconselhamento com 
informações atualizadas sobre DST/Aids e o conteúdo 
específico referente à oferta da sorologia anti-HIV, é de 
responsabilidade de: 

A) Todos os profissionais das unidades básicas de 
saúde.

B) Privativo do enfermeiro de PSF. 
C) Exclusivo do médico da área adscrita. 
D) Todos os profissionais da equipe de saúde 

envolvidos com o processo de atendimento dos 
usuários. 

E) Primeiramente do Assistente Social. 

20 - Entre a diferença de HIV e AIDS é correto afirmar: 
A) a AIDS é uma virulência letal e o HIV é uma 

doença transmitida pela relação sexual. 
B) ambos são doenças de alto índice de letalidade. 
C) o HIV é um vírus e a AIDS é a doença que se 

desenvolve a partir da presença desse vírus no 
organismo. 

D) a AIDS não tem cura, mas o vírus tem. 
E) nenhum dos vírus da AIDS e HIV, é totalmente 

letal.






21 - Dos acidentes causados por agentes físicos. É 
incorreto afirmar: 

A) a fim de evitar explosões e incêndios, atentar ao 
uso de gases anestésicos, oxigênio sob pressão. 

B) são conseqüências de uso incorreto de 
medicamentos. 

C) o calor intenso e a exposição excessiva aos raios 
solares causam acidentes de proporção desastrosos 
para o indivíduo. 

D) obedecer as leis de segurança e boa manutenção 
dos equipamentos que podem causar incêndios, 
queimaduras, explosões. 

E) usar técnicas corretas ao fazer aplicações de calor 
e de frio sobre o paciente. 

22 - As causas mais frequentes dos distúrbios 
hidreletrolíticos podem ser: 

A) Desnutrição, má distribuição alimentar. 
B) Utilização incorreta dos alimentos, febre. 
C) Insuficiência de nutrientes, padrão de vida 

subumana. 
D) Insuficiência de vitaminas de origem mineral. 
E) Vômitos, diarréia, desidratação. 

23 - O que se define como déficit de volume de líquido 
extracelular resultante de diminuição da ingesta de líquido 
ou do aumento da perda de líquido: 

A) distúrbio do líquido intra e extracelular. 
B) distúrbio de substâncias do trato gastrintestinal. 
C) perda sanguínea intracelular das plaquetas. 
D) desidratação.
E) amniorrexe prematura. 

24 - No procedimento de verificação dos sinais vitais, é 
correto afirmar: 

A) pressão convergente = distanciamento das 
pressões diastólica e sistólica. 

B) pressão divergente =  aproximação das pressões 
diastólica e sistólica. 

C) pressão convergente = aproximação das pressões 
diastólica e sistólica. 

D) pressão divergente = aproximação da diastólica e 
distanciamento da sistólica. 

E) pressão arterial = equilíbrio entre retorno venoso e 
o desempenho do ventrículo direito. 

25 - A oxigenoterapia consiste na administração de 
oxigênio numa concentração de pressão superior à 
encontrada na atmosfera ambiental para corrigir e atenuar 
deficiência de oxigênio ou hipóxia. É incorreto afirmar 
quanto aos métodos de administração do oxigênio: 

A) cateter nasal. 
B) Perfusão venosa. 
C) cânula nasal. 
D) máscara de venturi. 
E) máscara de aerosol. 

26 - Diante de um quadro de distúrbios respiratórios, a 
intervenção de enfermagem requer atenção para: 

A) O uso desnecessário ou alta concentração de 
oxigênio podem produzir efeitos tóxicos podendo 
provocar retinopatia da prematuridade. 

B) Retomada das funções motoras e sensoriais. 
C) Hemorragias e complicações do uso de CO². 
D) Sugar as vias aéreas superiores. 
E) Aspirar intermitentemente as vias aéreas 

superiores. 

27 - A falta de saneamento básico ocasiona algumas 
doenças. É correto afirmar: 

A) Tuberculose, poliomielite. 
B) Giardíase, amebíase. 
C) Pericardite, anorexia. 
D) Hanseníase, coqueluche. 
E) Enfisema pulmonar, hepatomegalia. 

28 - A diabetes melitus é uma doença provocada pela 
deficiência de produção e/ou de ação da insulina, que leva 
a sintomas agudos e a complicações crônicas 
características. O distúrbio da diabetes envolve: 

A) o metabolismo da glicose, das gorduras e das 
proteínas. 

B) doenças coronariana. 
C) mudanças de hábito alimentar. 
D) infecções fúngicas da pele. 
E) edemas dos membros inferiores. 

PARTE II – PORTUGUÊS – Nível Médio

As questões de 29 a 32 referem-se ao texto seguinte: 

Um desafio cotidiano 

 Recentemente me pediram para discutir os 
desafios políticos que o Brasil tem pela frente. Minha 
primeira dúvida foi se eles seriam diferentes dos de ontem. 
Os problemas talvez sejam os mesmos, o país é que mudou 
e reúne hoje mais condições para enfrentá-los que no 
passado. A síntese de minhas conclusões é que precisamos 
prosseguir no processo de democratização do país. 
 Kant dizia que a busca do conhecimento não tem 
fim. Na prática, democracia, como um ponto final que uma 
vez atingido nos deixa satisfeitos e por isso decretamos o 
fim da política, não existe. Existe é democratização, o 
avanço rumo a um regime cada vez mais inclusivo, mais 
representativo, mais justo e mais legítimo. E quais as 
condições objetivas para tornar sustentável esse 
movimento de democratização crescente? 
 Embora exista forte correlação entre 
desenvolvimento e democracia, as condições gerais para  
sua sustentação vão além dela. O grau de legitimidade 
histórica, de mobilidade social, o tipo de conflitos 
existentes na sociedade, a capacidade institucional para 
incorporar gradualmente as forças emergentes e o 
desempenho efetivo dos governos são elementos cruciais 
na sustentação da democratização no longo prazo. 
 Nossa democracia emergente não tem 
legitimidade histórica. Esse requisito nos falta e só o 
alcançaremos no decorrer do processo de aprofundamento 
da democracia, que também é de legitimação dela. 






Uma parte importante desse processo tem a ver com as 
relações rotineiras entre o poder público e os cidadãos. 
Qualquer flagrante da rotina desse relacionamento arrisca 
capturar cenas explícitas de desrespeito e pequenas ou 
grandes tiranias. As regras dessa relação não estão claras. 
Não existem mecanismos acessíveis de reclamação e 
desagravo. 

(Sérgio Abranches. Veja 23/8/2000, com adaptações.) 

29 - Das afirmações com relação as idéias do texto: 
I- Um regime democrático caracteriza-se pela existência de 
um processo contínuo de busca pela legitimidade, justiça, 
representatividade e inclusão. 
II- O autor considera que o modelo de democracia do 
Brasil não resolverá os problemas políticos do país. 
III- Democracia é uma das condições de sustentação do 
desenvolvimento, mas não a única. 

A) Estão corretas afirmações I e III. 
B) Estão corretas afirmações II e III. 
C) Está correta apenas afirmação I. 
D) Todas estão corretas. 
E) Todas estão incorretas. 

30 - Os vocábulos sublinhados no texto classificam-se, 
respectivamente, na morfologia como: 

A) substantivo, advérbio, preposição 
B) substantivo, adjetivo, pronome 
C) adjetivo, advérbio, pronome 
D) substantivo, advérbio, pronome 
E) adjetivo, advérbio, preposição 

31 - Das afirmações com relação ao texto: 
I- A idéia de “democracia” está para um produto acabado 
assim como “democratização” está para um processo. 
II- Relações entre poder público e cidadãos incluem-se no 
processo de aprofundamento e legitimação da democracia. 
III- A decretação do “fim da política” traria, como 
conseqüência, a satisfação dos praticantes da democracia – 
representantes e representados. 

A) Apenas I e II estão corretas. 
B) Apenas II e III estão corretas. 
C) Apenas III está correta. 
D) Todas estão corretas. 
E) Todas estão incorretas. 

32 - Os vocábulos síntese (1º parágrafo), legítimo (2º 
parágrafo) e conflitos (3º parágrafo) podem ser 
substituídos sem mudança de sentido por: 

A) resumo – completo – programas 
B) resumo – dinâmico – discórdias 
C) resumo – autêntico – discórdias 
D) parecer – dinâmico – discórdias 
E) parecer – autêntico – programas 

33 - Assinale a alternativa em que ocorre erro no uso no 
vocábulo sublinhado: 

A) Faltei a reunião porque precisei viajar às pressas. 
B) Você faltou ontem por quê?
C) A vitória por que lutamos está próxima. 
D) Não houve um porquê específico para ele 

abandonar o projeto. 
E) Ninguém sabia o por quê da demissão do gerente. 

34 - Assinale a alternativa em que todas as palavras 
estejam grafadas corretamente. 

A) obcecado – macaxeira – giló – herege 
B) fantoxe – cachimbo – casulo – jazida 
C) esplêndido – assessor – espertesa – trejeito 
D) aspereza – lucidez – contágio – excessivo 
E) N. D. A. 

35 - Assinale a alternativa em que a acentuação das 
palavras não apresenta correspondência. 

A) através – há 
B) famílias – história 
C) agrícola – número 
D) econômica – política 
E) há – é 

36 - Assinale a alternativa em que todas as palavras são do 
gênero feminino. 

A) gengibre / alface / omoplata 
B) dinamite / alvará / gengibre 
C) alface / omoplata / cal 
D) champanha / apendicite / dinamite 
E) lança-perfume / formicida / alface 

37 - Assinale a opção em que todos os vocábulos formam 
o plural em – ÕES: 

A) cidadão – limão 
B) pão – questão 
C) tubarão – escrivão 
D) grão – irmão 
E) ilusão – opinião 

38 - Dentre as orações a seguir, aquela em que o sujeito se 
apresenta posposto ao verbo é: 

A) Foram punidos pela justiça os responsáveis pelo 
acidente.

B) No escuro, a voz de um mentiroso se revela. 
C) Os punks atravessam as praças com seus cabelos 

coloridos.
D) A última chuva animou os agricultores da região. 
E) N. D. A. 

39 - Na oração “A imensidão branca destas praias causa 
espanto aos turistas” o sujeito classifica-se como: 

A) composto 
B) indeterminado 
C) oculto 
D) simples 
E) oração sem sujeito 

40 - Assinale a frase incorreta quanto à concordância 
nominal: 

A) Os turistas pagam caro para se hospedar neste 
hotel. 

B) As taxas inclusas na mensalidade eram ilegais. 
C) Usando de meias palavras, ele tentou explicar o 

que acontecera. 
D) É proibida a entrada de estranhos. 
E) Na biblioteca da escola, há bastante livros sobre 

ecologia.







