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1. Como sinal mais confiável para detectar uma parada 
cardiorrespiratória é: 
a) Fibrilação atrial. 
b) Pulso femoral filiforme. 
c) Pressão arterial inaudível. 
d) Ausência de pulso carotídeo. 

 

2. Podemos considerar circulação extracorpórea como sendo um 
procedimento: 
a) Pelo qual o sangue do paciente é desviado da circulação 

cardíaca e pulmonar e oxigenado por meio de uma máquina 
durante a cirurgia cardíaca. 

b) É um procedimento médico que envolve a drenagem de 
fluido de uma cavidade do corpo através de uma agulha. 

c) É um exame realizado pelo médico para drenar líquidos da 
cavidade pleural, realizar biópsia ou aliviar os sintomas. 

d) Método no qual se visualiza o interior de órgãos e cavidades 
corporais por meio de um instrumento óptico iluminado. 
 

3. A lentidão dos movimentos é uma manifestação decorrente de um 
distúrbio neurológico, característica da doença de Parkinson,  que 
é denominada por: 
a) Blenorragia. 
b) Bradicinésia. 
c) Botulismo. 
d) Tremores. 

 

4. São sintomas característicos do Diabetes Mellitus inicial: 
a) Edema palpebral, aumento da micção noturna, tonturas. 
b) Perda de peso, aumento do apetite, edema palpebral. 
c) Sede excessiva, aumento do volume urinário, fadiga, 

fraqueza. 
d) Ganho de peso, visão borrada, gastroenterite.  

 

5. São sinais e sintomas indicativos do choque hipovolêmico: 
a) Pele pegajosa, estertores e afasia. 
b) Pulso rápido, nistagmo e obnubilação.  
c) Pulso lento, afasia e sangramento. 
d) Taquicardia, hipotensão e palidez. 

 

6. Paciente idoso apresentam respostas fisiológicas diferentes dos 
indivíduos jovens, em fase de recuperação anestésica, a equipe de 
enfermagem deverá considerar que: 
a) O idoso leva menos tempo para eliminar o anestésico. 
b) O aumento do tecido gorduroso com a idade não interfere na 

metabolização dos anestésicos. 
c) O idoso necessita de menos droga para produzir anestesia.  
d) O idoso necessita de mais droga parra produzir anestesia. 

 

7. Manobra de Heimlich é considerada o melhor metodo  de 
atendimento pré- hospitalar  para: 
a) Desobistrução das vias aéreas superiores por corpo estranho. 
b) No atendimento a parada cardiorrespiratória. 
c) No atendimento ao paciente que sofreu colisão autobilistíca. 
d) No atendimento ao paciente com encefalite. 

 

8. No que se refere  aos cuidados de enfermagem a serem prestados 
ao paciente  com dreno de tórax, assinale a opção correta.  
a) Colocar água no frasco e manter o frasco acima da incisão. 
b) Manter o frasco abaixo da incisão do dreno e colocar água no 

frasco. 
c) Manter o frasco acima da incisão do dreno  e fazer curativo 

diárrio. 
d) Trocar o frasco de 6/6 horas e fazer curativo diário. 

 

9. Paciente em pós-operatório imediato de cirurgia de prostactomia, 
a equipe de enfermagem tem como cuidados específicos: 
a) Controle de hemorragias e sinais vitais. 
b) Controle de hemorragia e contenção do paciente. 
c) Irrigação vesical contínua e observação do nível de 

consciência. 
d)  Controle de hemorragia Irrigação vesical contínua. 

 

10. O trauma é considerado a terceira causa de morte no país por 
causas externas, a equipe de enfermagem precisa estar bem 
preparada para prestar assistência de urgência ao 
politraumatizado a fim de evitar óbito. Os principais objetivos 
dessa assistência são por ordem de prioridade: 
a) Imobilizar fraturas, identificar lesões viscerais e monitorar 

sinais vitais. 
b) Manter vias aéreas desobstruídas, prevenir o choque e 

identificar lesões viscerais. 
c) Manter vias aéreas desobstruídas, Imobilizar fraturas e fazer 

curativos das lesões. 
d) Prevenis choque, gessar os membros com fraturas com 

fraturas.  
 

11. Manter o paciente em posição de Fowler, administrar oxigênio, 
morfina, diurético e bronco dilatador são os cuidados de 
enfermagem em: 
a) Infarto Agudo do Miocárdio. 
b) Acidente vascular cerebral. 
c) Edema agudo de pulmão. 
d) Cetoacidose diabética. 

 

12. A medida inicial mais importante a ser adotada pela equipe de 
enfermagem ao atender um paciente vítima de choque 
hemorrágico é: 
a) Puncionar veia periférica e iniciar antibiótico profilático. 
b) Puncionar veia periférica e iniciar e iniciar reposição de 

volume. 
c) Aquecer o paciente e manter cabeceira elevada. 
d)  Puncionar veia periférica e administrar lidocaína. 

 

13. Para pacientes portadores de ascite. Na intervenção deste 
problema é utilizada a seguinte medida como tratamento 
terapêutico. 
a) Paracentese abdominal. 
b) Drenagem supra púbica. 
c) Passagem do dreno tórax. 
d) Uso do balão de blakemore. 

 

14. O aparelho não invasivo que detecta a quantidade de oxi-
hemoglobina no sangue arterial, ou seja, a quantidade de oxigênio 
presente na hemácia é o: 
a) Capnógrafo. 
b) Oxímetro de pulso. 
c) Balão intra-aórtico. 
d) Dreno de kher. 

 

15. A embolia Pulmonar (EP) é caracterizada por um desprendimento 
de um trombo de qualquer parte do sistema venoso profundo 
obstruindo a artéria pulmonar ou um dos seus ramos. Das 
situações que podem levar a esse quadro incluem-se: 
a) Câncer, pré-operatório veias varicosas. 
b) Hipocalemia e deambulação precoce e cirurgia de grande 

porte. 
c) Veias varicosas e cirurgia de grande porte, destacando as 

ortopédicas e cardíacas.  
d) Acidente vascular cerebral, idade avançada e pré- operatório. 
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16. O cálculo do gotejamento necessário para se diluir 1.000 mℓ de 
uma solução parenteral durante oito horas, em gotas/minutos é: 
a) 41,6. 
b) 25,2. 
c) 20,4. 
d) 24,1. 

 

17. Foram prescrito 100 ml de SF0, 9%, E.V. de 4 em 4 horas, correr 
em 40 minutos. Quantas gotas vão correr por minutos? 
a) 150 gotas por minutos. 
b) 50 gotas por minutos. 
c) 30 gotas por minutos. 
d) 60 gotas por minutos. 

 

18. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, 
proposta pelo Ministério da Saúde, tem como finalidade qualificar 
a atenção à saúde da população masculina, visando uma linha de 
cuidados que resguardem a integralidade da atenção. Essa 
consideração é fundamental para:  
a) Reconhecer na população masculina sua invulnerabilidade, 

contribuindo para o cuidado social de si mesmo. 
b) Promover a equidade na atenção a essa população, 

considerando suas diferenças por condição socioeconômica, 
étinico, orientação sexual etc. 

c) Diminuir a procura pelos serviços de atenção primária, 
garantindo a posição masculina do provedor. 

d) Estabelecer o compromisso de acesso à atenção primária nas 
representações sociais sobre masculinidade. 

 

19. A vacina tríplice deve ser iniciada quando a criança atingir a idade 
de: 
a) 2  meses. 
b) 9  meses. 
c) 2  anos. 
d) 7 anos. 

 

20. Criança que não recebeu a vacina tríplice ou dupla infantil, ou que 
tenha esquema incompleto dessas vacinas, a vacina dupla (D.T), 
tipo adulto, é indicada a partir da seguinte idade em anos: 
a) Três. 
b) Dois 
c) Sete. 
d) Nove. 

 

21. É considerrada como exemplo de droga que pruduz sintoma 
minímo de abstinencia. 
a) Cocaína. 
b) Piridoxina. 
c) Café. 
d) Anfetamina. 

 

22. É um gráfico que representa a estrutura formal de uma 
organização. Os órgãos são dispostos em níveis que representam a 
hierarquia existente entre eles. A empresa indica a relação de 
autoridade funcional e as linhas de subordinação, denomina-se: 
a) Fluxograma. 
b) Funcionograma. 
c) Organograma. 
d) Gráfico matricial. 

 
 
 
 
 
 

23. O Programa Brasil sem Homofobia reconhece a complexidade e 
diversidade dos problemas de saúde de gays, lésbicas, bissexuais, 
travestis e transexuais (GLBT).  
Analise as afirmações abaixo com (V) verdadeira ou (F) falsa no 
que se refere ao cumprimento das diretrizes do SUS. 
(...) Ao monitorar e ampliar os indicadores de promoção da 
equidade em saúde de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e 
transexuais, tornam-se constantes os pactos firmados entre duas 
esferas: estados e municípios. 
(...) O respeito às diversidades sexuais atende aos princípios do 
SUS e garante o exercício dos direitos humanos, possibilitando 
acompanhamento e avaliação das diferentes ações do programa. 
(...) A saúde é entendida de forma ampliada para a promoção da 
saúde desses grupos, oferecendo aos GLBT um atendimento em 
saúde com equidade. 
(...) O conhecimento das atuais políticas de saúde é fundamental 
ao profissional de enfermagem para a prestação de uma 
assistência sem preconceitos e de qualidade. 

 
a) V, V, F, F. 
b) F, F, F, V 
c) F, F, V, V,  
d) F, V, V, V. 

 

24. Os deveres e condutas dos profissionais de estão contidos nos 
seguintes documentos: 
a) Rotina de serviço. 
b) Organograma. 
c) Ordem de serviço. 
d) Processo técnico. 

 

25. A Pré-eclâmpsia é um problema grave, que pode acontecer a 
qualquer momento da segunda metade da gravidez, ou seja, a 
partir de 20 semanas. Pode-se destacar como sinais característicos 
da pré-eclampsia: 
a) Edema, taquicardia e febre e hipotensão. 
b) Cefaleia, hipertensão, Presença de proteína na urina e 

hiperreflexia. 
c) Mal- estar geral, hipotensão, hiperreflexia e taquicardia. 
d) Bradicardia, edema, febre e hipotensão.   

 

26. Dentre os métodos de diagnóstico da tuberculose, é considerado 
como prioritário para a descoberta de casos baciliferos: 
a) Tomografia computadorizada. 
b) Cultura do bacilo de Koch. 
c) Prova tuberculínica. 
d) Exame microscópio direto de escarro. 

 

27. Podemos considerar urina residual aquela que: 
a) Permanece na bexiga após a micção. 
b) Apresenta hematuria ou poliúria. 
c) Aquela que poliúria e proteinuria. 
d) Apresenta hemácias e hematuria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

RP 01/2012 – Médio – Horário 1 Página 3 

28. Acerca do Sistema Único de Saúde SUS, analise as afirmativas 
abaixo e aponte a alternativa correta: 

I. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na 
reformulação de políticas econômicas e sociais que visem à 
redução de riscos de doenças e de outros agravos no 
estabelecimento de condições que assegurem o acesso 
universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 
promoção, proteção e recuperação. 

II. O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das 
empresas da sociedade. 

III. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, 
entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento 
básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o 
transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. 

a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas III está correta. 
d) I, II e III estão corretas. 

 

29. Sobre o Sistema Único de Saúde SUS, assinale a alternativa 
correta: 
a) O SUS é constituído por um conjunto de ações e serviços, 

prestados por órgãos e instituições públicas federais, 
estaduais e municipais, da administração direta e indireta e 
das fundações mantidas pelo Poder Público; estão incluídas 
as instituições públicas federais, estaduais e municipais de 
controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, 
medicamentos inclusive de sangue e hemoderivados, e 
equipamentos para a saúde. 

b) O SUS é constituído por um conjunto de ações e serviços, 
prestados por órgãos e instituições públicas federais e 
estaduais, da administração direta e indireta e das fundações 
mantidas pelo Poder Público; estão incluídas as instituições 
públicas federais, estaduais e municipais de controle de 
qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos 
exceto de sangue e hemoderivados, e equipamentos para a 
saúde. 

c) O SUS é constituído por um conjunto de ações e serviços, 
prestados por órgãos e instituições públicas federais, 
estaduais e municipais, da administração direta e indireta e 
das fundações mantidas pelo Poder Público; não estão 
incluídas as instituições públicas federais, estaduais e 
municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de 
insumos, medicamentos inclusive de sangue e 
hemoderivados, e equipamentos para a saúde. 

d) O SUS é constituído por um conjunto de ações e serviços, 
prestados por órgãos e instituições públicas federais, 
estaduais e municipais, da administração direta e indireta e 
das fundações mantidas pelo Poder Público; estão incluídas 
as instituições públicas federais, estaduais e municipais de 
controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, 
medicamentos inclusive de sangue e hemoderivados, exceto 
equipamentos para a saúde. 

 

30. Aponte a alternativa que NÃO possui uma competência da direção 
municipal do Sistema Único de Saúde SUS: 
a) Formar consórcios administrativos intermunicipais. 
b) Colaborar com a União e com os Estados na execução da 

vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. 
c) Definir e coordenar os sistemas de vigilância sanitária. 
d) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados 

de saúde. 
 
 
 

31. Complete as lacunas abaixo de acordo com a norma da culta da 
língua: 
Após o ________ do vendedor, meu tio está ________ em 
vingança. 
a) Deslise – obcecado. 
b) Deslize – obsecado. 
c) Deslize – obcecado. 
d) Deslise – obsecado. 

 

32. Acerca da utilização do acento indicador de crase, analise as 
afirmativas abaixo: 

I. As crianças atravessaram o rio à nado. 
II. Às vezes me dá uma vontade de dançar. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

33. Há erro de flexão em: 
a) Havia três escrivães na sala de espera. 
b) No filme, diferentemente dos quadrinhos, aparecem só três 

vilãos. 
c) Os atores dessa peça são dois anões. 
d) Naquele rochedo é possível ver falcãos voando. 

 

34. Aponte a alternativa em que NÃO há conotação: 
a) O Sol nasceu muito cedo ontem. 
b) Aquele homem tem um coração de pedra! 
c) Os braços de três cadeiras vieram quebrados. 
d) As crianças têm aula de música na escola. 

 

35. O termo em destaque na oração abaixo se classifica 
sintaticamente como: 
A menina machucou-se com o estilete. 
a) Objeto direto. 
b) Objeto indireto. 
c) Predicativo do sujeito. 
d) Predicativo do objeto. 

 

36. Segundo a norma culta, o pronome em destaque está empregado 
incorretamente em: 
a) Nada preocupa-me tanto. 
b) Deus me livre! 
c) Quero-lhe muito bem. 
d) Isto o aborreceu muito. 

 

37. Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância verbal: 
a) São vinte e dois de abril. 
b) Deve haver várias razões para ela ter essa atitude. 
c) Sara ou Paula será a ganhadora da bolsa de estudos. 
d) Era cinco horas da tarde quando nos encontramos. 

 

38. Aponte a alternativa incorreta quanto à regência nominal: 
a) Esse creme é inferior ao que uso. 
b) A invasão de propriedade é proibida. 
c) Ela analisou longas monografias e livros estrangeiros. 
d) Haja visto que ele ganhou o campeonato. 

 

39. Aquela moça ficou constrangida com o elogio. A frase mantém o 
sentido, se o termo em destaque for substituído por: 
a) Feliz. 
b) Chateada. 
c) Embaraçada. 
d) Revoltada. 
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40. Há plantas venenosas naquele jardim. O sujeito da oração é: 
a) “plantas”. 
b) “jardim”. 
c) Indeterminado. 
d) Inexistente. 

 

41. Um dos maiores humoristas do Brasil falecido neste último mês de 
março, famoso por ter criado mais de 200 personagens: 
a) Carlos Manoel da Nóbrega. 
b) Chico Anysio. 
c) Tom Cavalcante. 
d) Costinha. 

 

42. Há tempos o Oriente Médio é uma região conflituosa, envolvendo 
divergências por vários motivos. Desta forma, aponte o 
acontecimento contemporâneo que vem gerando instabilidade na 
região:  
a) A ocupação do Kuwait pelo Irã. 
b) A saída das tropas russas do Iraque. 
c) A ocupação da Líbia por Israel. 
d) O desenvolvimento do programa nuclear do Irã. 

 

43. Em 2000, Estados Unidos e China firmaram um acordo para 
incentivar investimentos de empresas norte-americanas no 
território chinês. Porém, o acordo gerou protesto devido:  
a) Ao receio da União Europeia em perder oportunidades de 

comércio com a China.   
b) Aos países da América do Sul questionarem os privilégios 

oferecidos aos Estados Unidos na China. 
c) Aos trabalhadores chineses adotarem uma postura anti 

norte-americana. 
d) Ao medo dos trabalhadores dos Estados Unidos de perder 

postos de trabalho.  
 

44. Cinco homens trabalhando 12 horas por dia constroem 9.000 m de 
uma estrada em 18 dias. Quantas horas de trabalho por dia serão 
necessários para construir 6.000 m de estrada em 8 dias, sendo 
que contrataram mais 10 homens? 
a) 8 h/d. 
b) 9 h/d. 
c) 10 h/d. 
d) 6 h/d. 

 

45. A solução da equação exponencial             . 
a) Pertence ao intervalo         
b) É um número par. 
c) Pertence ao intervalo ] 5, 8 [. 
d) É o número zero. 

 

46. Qual é a soma dos seis primeiros termos da PG onde                 
           ? 
a) 1.534. 
b) 848. 
c) 756. 
d) 1.262. 

 

47. Uma geladeira sofre dois descontos sucessivos, o primeiro de 3% e 
o segundo de 5%. Que taxa única de desconto que daria o mesmo 
valor líquido? 
a) 9,95%. 
b) 6,25%. 
c) 8,75%. 
d) 7,85%. 

48. O volume de um paralelepípedo retângulo é 192 m³. Qual é a área 
total desse paralelepípedo, sabendo que suas dimensões são 
proporcionais aos números 2, 3 e 4? 
a) 548 m³. 
b) 180 m³. 
c) 208 m³. 
d) 360 m³. 

 

49. Os lados de um triângulo medem 14 cm, 12 cm e 8 cm. Qual o 
perímetro de outro triângulo semelhante a esse, sabendo que a 
razão de semelhança entre o primeiro e o segundo triângulo é 
 

  ? 

a) 170. 
b) 68. 
c) 92. 
d) 85. 

 

50. Quanto de grama será necessário para forrar todo o chão de uma 
praça circular cujo diâmetro mede 8 m? 
a) 40,32 m². 
b) 196,42 m². 
c) 50,24 m². 
d) 200,96 m². 

 




