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1. É função do técnico de enfermagem no centro cirúrgico: 
a) Auxiliar o enfermeiro, conferir salas, recepcionar o paciente e 

peças quando retiradas, acompanhar e assistir o paciente na 
RPA. E demais atribuições delegadas pelo enfermeiro do 
setor. 

b) Circular a sala e assegurar a qualidade do serviço provendo 
recursos materiais. E demais orientações delegadas pelo 
enfermeiro. 

c) Auxiliar o enfermeiro, quando necessário, verificar materiais, 
validades, conferir e receber peças e encaminha-las de forma 
corretas e demais funções delegadas pelo médico chefe da 
equipe. 

d) Executar limpeza e zelar pela manutenção da ordem da 
unidade. Fazer suturas e curativos pós-cirurgia. 
 

2. No procedimento de SVD, sondagem vesical de demora, há 
diferença na técnica de sondagem de acordo com gênero do 
paciente, masculino e feminino? 
a) Não há diferença o procedimento é exatamente igual 

independente do sexo. 
b) Há diferença tanto no procedimento de passagem da sonda 

quando ta na fixação. No homem é possível injetar lidocaína 
com uma seringa no meato urinário e a fixação é feita entre a 
cicatriz umbilical e a virilha, na mulher apenas aplica a 
lidocaína na sonda e introduz fixando na coxa.  

c) Há diferença esta no calibre da sonda que vai variar de 
acordo com a idade do paciente. Variando o calibre 
diferenciando apenas crianças e adultos. 

d) Há diferença esta justamente no gênero nos homens usamos 
uripen e na mulher apenas sondagem. 

 

3. Nos cuidados de enfermagem com dreno de tórax é incorreto 
afirmar que: 
a) O dreno deve permanecer sempre abaixo da linha do tórax. 
b) O dreno deve estar sempre oscilando. 
c) Não se deve esquecer nunca o selo d’água no frasco do 

dreno. 
d) O paciente não deve fazer mudança de decúbito e manter se 

em decúbito dorsal com repouso absoluto devido a dor no 
local do dreno. 

 

4. Cerca de 5,2 milhões de pessoas soropositivas recebiam 
tratamento contra o VIH até o final de 2009, segundo os últimos 
dados, pela OMS (Organização Mundial da Saúde) durante a 18ª 
Conferência Internacional sobre a SIDA. Podemos afirmar que: 
a) O tratamento hoje é acessivel de certa forma a grande parte 

da população seja de maior ou menor poder aqusitivo. E 
acada vez fica mais proximo de todos o tratamento. 

b) Disponivel quanto a informação de como se pode previnir a 
infecção pelo HIV. 

c) Que vem aumentando o número de portadores da SIDA em 
nosso meio. Devido a ineficácia do tratamento, pois não cura 
todos os portadores. 

d) A prevenção pode ser feita através de vacina e escolha do 
parceiro sexual examinando atentamente antes de manter 
relações mais intimas. 
 

5. Faz parte das doenças de notificação compulsória segundo o 
Centro de CVE: 
a) Infarto Agudo do Miocárdio. 
b) Botulismo, coqueluche e dengue entre malária entre outras. 
c) Botulismo, coqueluche, dengue, SIDA, hepatites 

medicamentosa. 
d) Neuropatia diabética, AVC, IAM, Influenza. 

 

6. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, o diabetes 
acomete mais de 250 milhões de pessoas no mundo e, se 
nenhuma providência for tomada, calcula-se que esse número 
alcance os 380 milhões até 2025. No Brasil, em 2006, já tínhamos 
mais de 10 milhões de pessoas com diabetes, sendo mais de 8 
milhões com idade entre 30-69 anos e 1,5 milhão acima de 69 
anos. Atualmente, estima-se que cerca da metade deles ainda 
desconhece o próprio problema. Considera se diabético o 
individuo que: 
a) Tem exame sérico de glicemia com valor entre 70 a 110 

mg/dℓ. 
b) Tem como resultado de exame sérico ou valor maior ou igual 

a 120mg/dℓ. 
c) Tem exame sérico de glicemia com valor entre 55 a 100 

mg/dℓ.  
d) Tem como resultado um teste rápido de glicemia capilar sem 

jejum com resultado de 139mg dℓ. 
 

7. Segundo o código de ética de enfermagem Art.7º o técnico de 
enfermagem pode: 
a) Recusar-se de atender a pacientes que não sejam de seu 

mesmo credo religioso ou que ferem seus preceitos 
humanos. Exemplo: suicidas e praticantes de aborto. 

b) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua 
competência legal. 

c) Recusar- se de executar suas atividades quando acabar o 
expediente interrompendo assim a assistência. 

d) Recusar-se de passar o plantão quando o plantonista 
seguinte tiver atraso maior ou igual a 30 minutos. 
 

8. Dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) 
(2009) indicam que mais de um milhão de recém-nascidos 
morrem por ano nas primeiras 24 horas de vida, por falta de 
assistência qualificada. Dessa forma, há uma necessidade de uma 
assistência eficaz, exigindo do enfermeiro e sua equipe um 
conhecimento e habilidades técnico-científicas. Faz parte dos 
cuidados imediatos: 
a) Aquecer imediatamente, pois o RN pode morrer com a perda 

de calor, aspirar vias áreas ou virar o RN de cabeça para baixo 
segurando pelas pernas.  

b) Aquecer imediatamente, observar se respira, e a qualidade 
desta respiração, profilaxia de oftalmia gonocócica avaliar 
conforme a escala de Apgar.  

c) Aspirar imediatamente o RN afinal deve haver água em seus 
pulmões, depois limpar com uma compressa todo vernix 
caseoso, para evitar infecção. 

d) Amamentar o RN com leite materno afinal ele passou nove 
meses sem o mesmo depois aspirar, aquecer junto a mãe 
fazendo assim um cuidado humanizado. 
 

9. Na assistência de enfermagem em UTI um dos parâmetros 
específicos na assistência ao paciente grave é o PVC que seu valor 
normal entre: 
a) Pressão Venosa Central, com valor de 0 a 8 mmhg, quando 

medida na linha axilar média. Uma medida isolada pode não 
ser significativa, sendo importante monitorar. 

b) Pressão Venosa Circulatória, com seu valor maior que a 
pressão diastólica do paciente. 

c) Posição Ventral Central, afinal é a mais confortável para o 
paciente em Unidade de Terapia Intensiva. 

d) Pressão Venosa Central, com valor de 8 a 40 mmhg, quando 
medida na linha axilar média. 
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10. Paciente internado na enfermaria de um hospital com prescrição 
médica de 1.500 mℓ de soro glicosado a 5% em 24h. Sabendo-se 
que 20 gotas equivalem a 1 mℓ, o fluxo, em gotas por minuto, 
deve corresponder em: 
a) 15.  
b) 20. 
c) 30. 
d) 45. 

 

11. São fatores que contribuem para alteração da pressão arterial: 
I. Antes da menopausa, as mulheres apresentam pressão 

maior do que os homens de idade similar. 
II. A angústia e o frio diminui a pressão. 

III. Indivíduos obesos tendem a ser hipotensos. 
Essas opções estão: 
a) Todas incorretas. 
b) Todas corretas. 
c) Somente uma delas está correta. 
d) Duas delas estão corretas. 

 

12. Sobre a transmissão vertical do HIV, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a correta.  
a) A transmissão do HIV e Sífilis acontece somente na hora do 

parto. 
b) A transmissão vertical é situação em que a criança é 

infectada durante a gestação, no parto ou por meio da 
amamentação. 

c) A cesariana eletiva constitui o único fator de proteção contra 
a transmissão do HIV. 

d) Os antirretrovirais não devem ser utilizados durante a 
gravidez, pois atrapalham o desenvolvimento da criança.  

        

13. Reconhecemos que a ocorrência da sífilis durante a gravidez é 
extremamente grave para o feto. Assinale o antibiótico 
recomendado para esse tratamento.  
a) Sulfadiazina.  
b) Azitromicina.  
c) Penicilina benzatina.  
d) Cefalexina.  

 

14. O pós-operatório imediato consiste, entre outros cuidados de 
enfermagem, na verificação dos sinais vitais na seguinte 
frequência: 
a) De hora em hora nas primeiras 24 horas.  
b) 15 em 15 minutos nas primeiras 12 horas. 
c) 15 em 15 minutos na primeira hora. 
d) 15 em 15 minutos nas primeiras 24 horas. 

 

15. A escala de coma de Glasgow é clássica e é a forma mais objetiva 
de avaliar nível de consciência do paciente, permitindo 
comparações seriadas e dando uma boa ideia ao médico e a 
equipe de enfermagem da evolução do estado do paciente grave, 
esta escala avalia três parâmetros de resposta a estímulos que 
são: 
a) Abertura ocular melhor resposta verbal, melhor resposta 

motora. 
b) Resposta verbal e resposta motora. 
c) Pupilas e déficit visual.  
d) Tom de voz, tipo de linguagem e pressão arterial.  

 
 
 
 
 
 

16. Em ordem de prioridades nos cuidados de emergência a serem 
prestados pela equipe de enfermagem ao paciente que chega ao 
Pronto-Socorro apresentando quadro de hematêmese, dispneia e 
hipotensão são: 
a) Passar sonda nasogástrica, monitorar sinais vitais e instalar 

oxigênio. 
b) Fazer lavagem gástrica e chamar o médico. 
c) Puncionar veia calibrosa, instalando soro fisiológico, instalar 

oxigênio e monitorar sinais vitais. 
d) Chamar o médico de plantão, monitorar sinais vitais e 

puncionar veia calibrosa e passar sonda nasogástrica.  
 

17. Um paciente com confirmação do diagnóstico de meningite 
meningocócica deve permanecer até 24h após o inicio do 
tratamento com antibióticos, qual o tipo de isolamento para esse 
paciente? 
a) Total. 
b) Entérico. 
c) De contato. 
d) Respiratório.  

 

18. Paciente deu entrada no Pronto-Socorro com quadro clínico de 
prurido generalizado, Hipotensão, tonturas, Náuseas e vômitos. 
Este quadro é sugestivo de choque: 
a) Hipovolêmico. 
b) Cardiogênico. 
c) Anafilático. 
d) Térmico. 

 

19. Dentre os sinais da hipoglicemia de rebote os mais específicos 
deste evento são: 
a) Desorientação, hipotermia, hemorragia e diminuição da 

frequência cardíaca. 
b) Fraqueza, sudorese, tremores e aumento da frequência 

cardíaca. 
c) Dor abdominal, desidratação, hipertermia e convulsão.  
d) Dispneia, hemorragia, edema e letargia.  

 

20. Assinale a única alternativa que descreve princípios norteadores 
das condutas humanas que fundamentam a ética e a bioética: 
a) Concordância, veracidade, valor ético, bem-estar e 

consideração.  
b) Autonomia, justiça, equidade, veracidade, e confiabilidade.  
c) Confiança, autonomia, equidade, justiça e moralidade.  
d) Harmonia, pluralidade de valores, justiça, moralidade e 

confiança.  
 

21. A Lei de regulamentação do Exercício da Enfermagem está contida 
no (na): 
a) Lei n° 5.905, de 12 de junho de 1973. 
b) Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987. 
c) Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986. 
d) Lei nº 9.478, de 25 de junho de 1986.  

 

22. Como medidas para a prevenção do câncer uterino e de mamas, 
em mulheres com menos de 40 anos de idade respectivamente 
são: 
a) Consulta Ginecológica periódica e mamografia. 
b) Ultrassonografia abdominal e mamografia. 
c) Exame de esfregaço cérvico-vaginal e exame das mamas. 
d) Ultrassonografia pélvica e autoexame das mamas. 
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23. Analise as afirmativas e assinale (V) para verdadeira e (F) para 
falsa.  
(...) A decisão de abertura ou não de sindicância ética é de 
incumbência da chefia de enfermagem, gerência ou supervisão. 
(...) Se, realmente, for constatada infração ética, o conselho 
instaura o processo ético que culminará com absolvição ou 
condenação do denunciado e aplicação de penalidade. 
(...) Geralmente, a comissão deve realizar sindicância frente a 
qualquer denúncia de infração ética, em que são ouvidas as 
pessoas envolvidas e o caso é analisado. 
(...) As Comissões de Ética na Enfermagem têm como finalidade, 
segundo a Resolução n. 172/COFEN: Garantir a conduta ética dos 
profissionais de Enfermagem na instituição; zelar pelo exercício 
ético dos profissionais de enfermagem na instituição, 
combatendo o exercício ilegal da profissão, educando, discutindo 
e divulgando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 
e notificar irregularidades, reivindicações, sugestões e as 
infrações éticas ao Conselho Regional de Enfermagem de sua 
jurisdição. 
a) F, V, F, V.  
b) F, V, V, V. 
c) V, V, F, F. 
d) V, V, V, F. 

 

24. O Brasil, país com grande abrangência populacional, procura cada 
vez mais melhorar o atendimento de saúde da população e as 
ações de saúde são consideradas de relevância pública e devem 
ser organizados de acordo com as seguintes diretrizes:  
a) Prevenção, assistência e reabilitação. 
b) Universalidade, equidade e integralidade. 
c) Descentralização, atendimento integral e participação da 

comunidade. 
d) Universalidade, gratuidade e integralidade. 

 

25. Reconhecer os sinais e sintomas de uma parada 
cardiorrespiratória é fundamental para o sucesso das manobras 
de reanimação cardiopulmonar cerebral (RCPC), procurando 
minimizar os danos cerebrais que ocorrem de forma mais grave 
após 4 a 6 minutos. Os sinais sugestivos da evolução do paciente 
para esse colapso são: 
a) Diminuição do nível de consciência, baixa responsividade aos 

estímulos dolorosos, ausência de resposta verbal, 
hipotensão, cianose e respiração agônica.  

b) Hipotensão, cianose e respiração agônica, cefaléia halo 
craniana, agressividade, respiração agônica. 

c) Diminuição do nível de consciência, agitação psicomotora, 
hemorragia, bradipneia. 

d) Bradipneia, hipotensão, fala pastosa e desconexa, baixa 
responsividade aos estímulos dolorosos. 

 

26. A complicação pós-operatória que pode ocorrer a ferida cirúrgica 
de paciente portador de Diabetes está representada por: 
a) Deiscência. 
b) Hematoma. 
c) Ingurgitamento. 
d) Evisceração. 

 

27. O problema de incompatibilidade Rh ocorre quando uma mulher 
Rh(-) engravida de um homem Rh(+) e gesta um feto Rh(+). Essa 
gestação pode levar o recém-nascido a desenvolver:  
a) Retardo do desenvolvimento. 
b) Doença de Paget. 
c) Turgor mamário. 
d) Eritroblastose fetal. 

 

28. É possível classificar as queimaduras conforme a área de superfície 
corporal queimada, pois são avaliadas pela extensão e 
profundidade. Pode-se classificar como queimadura de 2º grau 
aquela que apresenta: 
a) Hiperemia dor local, formação de bolhas e é necessário o 

controle da dor e do risco de infecção, pois chega a atingir a 
derme e epiderme. 

b) Hiperemia dor local melhoram em até uma semana e é 
necessário controle de dor e do risco de infecção. 

c) Lesões secas e esbranquiçadas, dor local, atinge apenas a 
epiderme. 

d) Atinge epiderme, músculos, apresentam bolhas, o risco de 
infecção é muito alto e pode ser necessário desbridamento.  

  

29. A síndrome da angustia respiratória aguda (SARA) é considerada 
uma afecção respiratória grave, com alto índice de mortalidade e 
que necessita de internação em UTI para suporte ventilatório 
invasivo, pois essa patologia afeta diretamente os pulmões, alguns 
cuidados principais de enfermagem são: 
a) Monitorar pressão venosa central, e colocar na posição 

Trendelemburg, para melhorar a expansibilidade pulmonar. 
b) Mudança de decúbito incluindo a posição PRONA para 

favorecer a expansibilidade pulmonar e decúbito elevado 
para diminuir edema facial.  

c) Manter o paciente em posição de Tremdelemburd para 
diminuir edema facial e membros inferiores pendentes no 
leito. 

d) Manter o paciente em posição de litotimia, para melhorar e 
expansibilidade pulmonar. 
 

30. Senhora M.S. levou seu filho até a Unidade Básica Saúde. Na 
carteirinha constava que acriança tinha recebido a vacina contra 
tuberculose (BCG) com 1 mês de idade, conforme comprovação 
pela carteira de vacina. Agora a criança está com 4 meses e 15 dias 
de idade, não foi observada a presença de cicatriz dessa vacina. 
Nesse caso, deve-se. 
a) Aguardar a criança completar 10 anos de idade para aplicar 

nova dose da vacina BCG. 
b) Aguardar a criança completar seis meses de idade para 

reavaliação da presença de cicatriz vacinal e na ausência 
desta cicatriz, recomenda-se a revacinação contra a 
tuberculose (BCG), sem a realização prévia do teste 
tuberculínico (PPD). 

c) Aguardar a criança completar seis meses de idade e se a 
cicatriz estiver ausente até este período, revacinar a criança. 

d) Aplicar nova dose da vacina contra BCG independente da 
idade da criança. 
 

31. Aponte a alternativa em que a crase foi utilizada incorretamente: 
a) Fomos à cidade de Pedro de Toledo. 
b) Amanhã vamos à casa da vovó. 
c) Preciso daquela revista que está sobre à mesa. 
d) A festa ficou às moscas. 

 

32. Assinale a alternativa em que a estrutura verbal está na voz 
passiva: 
a) Os funcionários da repartição enviaram as cartas para os 

réus. 
b) Os funcionários da repartição teriam enviado as cartas para 

os réus. 
c) As cartas para os réus haviam sido enviadas pelos 

funcionários da repartição. 
d) Enviaram as cartas para os réus, os funcionários da 

repartição. 
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33. A conjunção subordinativa abaixo traz a frase o sentido de: 
Fiquei constrangido porque quebrei o copo de cristal da avó dela. 
a) Comparação. 
b) Concessão. 
c) Proporção. 
d) Causa. 

 

34. Aponte a alternativa em que há erro quanto ao gênero do 
substantivo: 
a) Vou comprar trezentas gramas de presunto. 
b) A pane no sistema não foi solucionada. 
c) Fizemos um suco muito refrescante com aquele guaraná. 
d) O mármore foi colocado em todo o chão da cozinha. 

 

35. Aponte a alternativa em que há erro de regência: 
a) Eu confio em você em qualquer situação. 
b) Nós somos versados em música clássica. 
c) Você foi cruel para com ele. 
d) Ela parou rente a calçada. 

 

36. Indique a alternativa que possui erro quanto à concordância 
nominal: 
a) A sua presença aqui é necessária. 
b) Não havia roupas bastantes para colocar nos armários. 
c) Vai inclusa ao convite a lista de presentes do casamento. 
d) Com essa acusação, a deputada está meia apreensiva. 

 

37. Acerca da concordância verbal, analise as afirmativas abaixo: 
I. Pedro de Toledo tem um belo jardim central. 

II. Comprou-se dois terrenos exorbitantes no centro da cidade. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

38. Pedro de Toledo, cidade do Estado de São Paulo, possui ruas 
arborizadas. O termo em destaque se classifica sintaticamente 
como: 
a) Aposto. 
b) Vocativo. 
c) Adjunto adnominal. 
d) Adjunto adverbial. 

 

39. Sobre a colocação pronominal, analise as assertivas abaixo: 
I. Eles me deram o comprovante para eu analisar. 

II. Eu quero muito viajar contigo no final de semana. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

40. Aponte a alternativa em que o termo em destaque foi empregado 
de forma incorreta: 
a) Você precisa perder essa mania de ficar contando seus 

passos. 
b) O prazo para atualizar aquele serviço expirou. 
c) A cena foi perfeitamente descrita pela jornalista. 
d) A sua atitude não sortiu efeito. 

 
 
 
 
 
 
 

41. Complete as lacunas abaixo, com a devida ortografia das palavras, 
e aponte a alternativa correta: 
Houve um ______ na comunidade sobre os _______ daquela 
mulher. 
a) Borburinho – previlégios. 
b) Burburinho – privilégios. 
c) Borborinho – privilégios. 
d) Burburinho – previlégios. 

 

42. No primeiro ano do século XXI, ocorreram atentados terroristas 
contra os Estados Unidos. Naquela ocasião, o governo norte-
americano culpou o grupo terrorista Al-Qaeda por esses atos. A 
principal base e campos de treinamento desse grupo terrorista 
localizavam-se:  
a) No Iraque.    
b) No Afeganistão.    
c) No Irã.    
d) Na Líbia.    

 

43. Em março de 2011 um terremoto, seguido de um tsunami e um 
acidente nuclear devastou algumas cidades do nordeste do Japão, 
deixando toda a população japonesa aflita. Assim, acerca dos seus 
conhecimentos, assinale a alternativa em que as cidades foram 
diretamente atingidas pela catástrofe: 
a) Sendai e Osaka. 
b) Osaka e Fukushima. 
c) Tóquio e Osaka. 
d) Sendai e Fukushima. 
 

44. Qual é o capital que quando aplicado a 2% ao mês por 3 meses, 
gera a mesma quantia de juros que rende esse mesmo capital se 
aplicado a 1,5% ao ano durante 4 anos, sabendo que o juro obtido 
nas duas aplicações a juros simples é R$ 5.400,00? 
a) R$ 60.000,00. 
b) R$ 21.000,00. 
c) R$ 38.000,00. 
d) R$ 90.000,00. 

 

45. Qual é o valor numérico da expressão                                        
                          sendo que     , 
     e     ? 
a) 110. 
b) 14. 
c) -130. 
d) -82. 

 
46. Qual é o perímetro de um triângulo cujo lado menor mede 30 cm, 

sabendo que ele é semelhante a outro triângulo cujos lados 
medem 12 cm, 20 cm e  42 cm? 
a) 96 cm. 
b) 128 cm. 
c) 185 cm. 
d) 152 cm. 

 

47. Qual o monômio que se deve adicionar a             para 
que se torne um trinômio quadrado perfeito? 
a)         
b)      . 
c)     . 
d)           

 
 
 
 
 



                  TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 

PT 01/2012 – Médio – Horário 1 Página 5 

48. Qual é outra forma correta de se escrever     ? 

a)     
b)        
c)        
d)      

 

49. Quantos dias 16 máquinas demorarão a embalar 57.600 ovos de 
Páscoa, sabendo que 5.000 ovos iguais aos primeiros foram 
embalados por 20 máquinas em 5 dias? 
a) 68 dias. 
b) 36 dias. 
c) 72 dias. 
d) 48 dias. 

 

50. Para ladrilhar um salão de festas retangular foram usados 750 
ladrilhos quadrados. Sabendo que o salão tem 7,5 m de 
comprimento por 4 m de largura, quanto mede o lado de cada 
ladrilho? 
a) 4 cm. 
b) 2 cm. 
c) 40 cm. 
d) 20 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




