INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
CONCURSO PÚBLICO
PROVAS OBJETIVAS – TÉCNICO EM ENFERMAGEM  TAE

Leia atentamente as INSTRUÇÕES:
1. Confira seus dados no cartãoresposta: nome, número de inscrição, cargo para o qual se
inscreveu.
2. Assine seu cartãoresposta.
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do
fiscal, confira o caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de
questões ou falha de impressão será aceita depois de iniciar a prova.
4. Sua prova tem 30 questões, com quatro alternativas.
5. Preencha toda a área do cartãoresposta, correspondente a alternativa de sua escolha, com
caneta esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas ou
rasuradas ou marcadas diferente do modelo estabelecido no cartãoresposta serão anuladas.
6. O cartãoresposta não será substituído, salvo se tiver erro de impressão.
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma
interferência.
8. A prova será realizada, com duração máxima de 03h, incluído o tempo para a realização da
prova objetiva e o preenchimento do cartãoresposta.
9. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas 01h após o início
da mesma, sob pena de ser excluído do concurso.
10. O candidato somente poderá levar o caderno de provas após 1h 30m do início da mesma.
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar o cartãoresposta, preenchido e assinado,
ao fiscal de sala.
12. Os 03 (três) últimos candidatos que realizarem a prova devem permanecer na sala para
acompanhar o fechamento do envelope contendo os cartõesresposta preenchidos e o material
de prova não utilizado. Esses candidatos deverão assinar a ata de sala atestando que o
envelope foi devidamente lacrado.
BOA PROVA!
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QUESTÕES OBJETIVAS  TÉCNICO EM ENFERMAGEM  TAE
LÍNGUA PORTUGUESA
Leia com atenção um trecho do poema “ Retrato Quase Apagado em que se pode ver perfeitamente
nada” , de Manoel de Barros, para responder às questões:
I
Não tenho bens de acontecimentos.
O que não sei fazer desconto nas palavras.
Entesouro frases. Por exemplo:
 Imagens são palavras que nos faltaram.
 Poesia é a ocupação da palavra pela Imagem.
 Poesia é a ocupação da Imagem pelo Ser.
Ai frases de pensar!
Pensar é uma pedreira. Estou sendo.
Me acho em petição de lata (frase encontrada no lixo)
Concluindo: há pessoas que se compõem de atos, ruídos, retratos.
Outras de palavras.
Poetas e tontos se compõem com palavras.
II
Todos os caminhos  nenhum caminho
Muitos caminhos  nenhum caminho
Nenhum caminho  a maldição dos poetas.
III
Chove torto no vão das árvores.
Chove nos pássaros e nas pedras.
O rio ficou de pé e me olha pelos vidros.
Alcanço com as mãos o cheiro dos telhados.
Crianças fugindo das águas
Se esconderam na casa. (...)
Disponível em: http://www.revista.agulha.nom.br/manu.html#retrato (acesso: 10 ago. 2009)
01. Podese afirmar que o eu  lírico do poema é:
a) uma pessoa extremamente perturbada, pobre de espírito.
b) uma pessoa calma, que não possui preocupação nenhuma.
c) uma pessoa que não possui ocupação nenhuma nem bens.
d) uma pessoa que gosta de brincar com as palavras, um poeta.
02. Quando não sabe fazer algo, o eu – lírico recorre:
a) ao pensamento.
b) às pessoas compostas de atos.
c) ao trabalho com as palavras.
d) ao esconderijo da sua casa.
03. Observe a oração ao lado: “ Me acho em petição de lata” . Em relação à colocação pronominal nela
utilizada, está correto afirmar que:
a) ocorre a próclise, em que o pronome está anteposto ao verbo, e este uso não está de acordo com o padrão.
b) ocorre a próclise, em que o pronome está anteposto ao verbo, e este uso está de acordo com o padrão.
c) ocorre a ênclise, em que o pronome está anteposto ao verbo, e este uso está de acordo com o padrão.
d) ocorre a ênclise, em que o pronome está anteposto ao verbo e este uso não está de acordo com o padrão.
04. Observe o trecho ao lado: “ Concluindo: há pessoas que se compõem de atos, ruídos, retratos” . Leia
as afirmações abaixo referentes aos termos destacados.
I. as três palavras grifadas são verbos.
II. somente “ há” não é um verbo.
III. “ concluindo e compõem” são formas nominais dos verbos.
IV. “ concluindo” está no gerúndio e “ compõem” na terceira pessoa do plural.
V. “ há” está conjugado na terceira pessoa do singular.
Das afirmações acima, estão corretas, segundo a gramática, os itens presentes em:
a) II, III e V.
b) I, IV e V.

2

c) II, IV e V.
d) I, III e IV.
05. Observe os versos: “ Todos os caminhos  nenhum caminho/ Muitos caminhos  nenhum caminho/
Nenhum caminho  a maldição dos poetas.” . De acordo com as gramáticas, eles podem ser
considerados:
a) orações nominais, pois não possuem verbos.
b) frases nominais, pois não possuem verbos.
c) orações, pois possuem um sentido completo.
d) frases verbais, pois possuem verbos.
LEGISLAÇÃO
06. São Direitos Sociais estabelecidos na Constituição Federal, exceto:
a) piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.
b) licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de cento e vinte dias.
c) assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e
préescolas.
d) é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei
estabelecer.
07. A Constituição Federal veda distinção em lei entre brasileiros natos e naturalizados, excetuando os
casos previstos em seu texto. Dentro dessas exceções constantes na Carta Magna, assinale a alternativa
abaixo que não corresponda a cargos públicos privativos de brasileiro nato:
a) de Presidente do Senado Federal.
b) de Presidente da Câmara dos Deputados.
c) de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
d) de Ministro do Supremo Tribunal Federal.
08. Consoante dispositivos da Constituição Federal, os servidores titulares de cargos efetivos da União
poderão se aposentar, voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo
exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas
as seguintes condições:
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta
de contribuição, se mulher.
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos
proporcionais ao tempo de serviço público.
c) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta
de contribuição, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
d) setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
09. Acerca do tema “ da emenda à Constituição” , analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta:
I – A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos,
considerandose aprovada se obtiver, em ambos, dois terços dos votos dos respectivos membros.
II – A Constituição proíbe sua emenda na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de
estado de sítio.
III – A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de dois terços, no mínimo, dos membros da
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
a) todos os itens estão corretos.
b) apenas os itens I e II estão corretos.
c) apenas os itens II e III estão corretos.
d) apenas os itens I e III estão incorretos.
10. Conforme as orientações contidas no Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo
Federal (Dec. Federal n. 1.171/94), assinale a alternativa abaixo que caracteriza o esforço pela disciplina:
a) eficiência, urbanidade, consciência do dever e respeito à hierarquia.
b) a cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público.
c) a moralidade, o sigilo, a assiduidade e o companheirismo.
d) pontualidade, correção e honestidade.
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
11. A Infecção Hospitalar pode contribuir para o aumento da morbidade, da letalidade, do tempo de
internação, dos custos, além da ameaça constante da disseminação de bactérias multirresistentes. Se
todos conhecessem as medidas de prevenção e controle de infecção hospitalar tão bem quanto as fontes
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de agentes infecciosos e seus mecanismos de transmissão, o controle das infecções hospitalares seria
muito mais fácil e eficaz. Sendo assim, existem vários tipos de precauções baseados na transmissão,
como, precauçõespadrão, precauções de contato, precauções respiratórias. Das alternativas abaixo,
qual não é uma indicação de precauçãopadrão?
a) Indicadas a pacientes com infecções de pele, entéricas, conjuntivite viral, febres hemorrágicas ou que
apresentem sangramentos dentre outras patologias.
b) Indicações a todos os pacientes.
c) Transporte adequado de material pérfurocortante, descarte em local próprio, não recapeamento de agulhas
para evitar acidentes.
d) Uso de aventais (não estéril) para proteger a roupa e a superfície corporal do profissional de saúde se houver
possibilidade de contato com fluídos.
12. Ainda hoje, o melhor método para evitar a exposição e aquisição nosocomial de microorganismos
por meio de material biológico é a prevenção. Existem pelo menos 20 agentes etiológicos diferentes
transmitidos por material biológico e dentre eles 3 são mais comumente envolvidos, quais?
a) HIV, BCG e HBV.
b) HIV, HAVe HBC.
c) HIV, HBV e HPV
d) HIV, HBV e HCV.
Os sinais das funções orgânicas básicas são sinais clínicos de vida, que refletem o equilíbrio ou o
desequilíbrio das interações entre os sistemas do organismo e uma determinada doença. Desde a
antiguidade, Hipócrates já defendia a atenção especial aos sinais vitais, sendo fundamental na avaliação
do paciente. Contudo, hoje, esses sinais são frequentemente negligenciados, uma vez que, a correta
interpretação dos mesmos permite diagnosticar doenças como hipertensão arterial, choque, sepse,
febre, dentre tantas outras, bem como monitorizar evolutivamente doenças em curso. O atendimento
médico/enfermagem adequado implica na observação do paciente como um todo, incluindo o ambiente
que o cerca, as emoções que experimenta e a patologia que apresenta, bem como as manifestações
destas variáveis nos sinais vitais. Os quatro sinais vitais monitorados rotineiramente são: pulso,
temperatura, respiração e pressão arterial.
Com base no texto a cima responda as questões 13, 14, 15 e 16.
13. Habitualmente, fazse a verificação do pulso na artéria radial, porém há outras artérias localizadas ao
longo da extensão corporal. Qual das alternativas abaixo não corresponde a uma dessas artérias?
a) Braquial.
b) Femoral.
c) Jugular.
d) Pediosa.
14. Na avaliação da respiração é importante observar características que indicam normalidade da
respiração, como intervalos regulares entre a inspiração e expiração, movimento torácico simétrico,
ausência de esforço e ruído. Das alternativas abaixo, qual conceitua o termo dispnéia?
a) Quando há respirações profundas, rápidas e anormais.
b) Ausência de movimentos respiratórios, que pode ser transitória em indivíduos com distúrbios da regulação
central da ventilação.
c) Consiste na alteração do ato de respirar, que é traduzida pela queixa subjetiva de “falta de ar” pelo paciente,
ou pela observação de desconforto respiratório, por parte do examinador, incluindo o aumento da frequência e
aumento da amplitude da movimentação do tórax.
d) Redução na frequência respiratória.
15. A temperatura corporal normal de uma pessoa varia dependendo do sexo, de suas atividades físicas
recentes, do consumo de alimentos e de líquidos, do horário e do dia em que é mensurada e, nas
mulheres, do estágio do ciclo menstrual. Sendo assim, dentre os locais de verificação qual não
corresponde à verificação da temperatura?
a) Axilar.
b) Espaço antecubital.
c) Central.
d) Oral.
16. Na verificação da pressão arterial, preparase uma bandeja com os materiais necessários. O objeto
necessário que dá o valor exato dessa pressão é:
a) Esfignomanômetro.
b) Esfigmomanômetro.
c) Hidromanômetro.
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d) Hidrômetro.
Com base em legislação e resoluções do COFEN, as anotações de enfermagem devem consistir em:
todos os cuidados prestados, sinais e sintomas, intercorrências e respostas do paciente às ações
realizadas. Sendo assim, as anotações devem conter o máximo de terminologias, uma vez que essa é a
linguagem usada entre os profissionais da saúde.
Analisando o texto acima, responda as questões 17, 18 e 19.
17. Um paciente diabético pode apresentar algum dos seguintes sinais e sintomas como: sede excessiva,
micção frequente à noite, presença anormal de glicose na urina, fome excessiva. Esses sinais e sintomas
são representados na terminologia respectivamente como:
a) Polidpsia, Nictúria, Glicopexia e Poliúria.
b) Polidpsia, Noctúria, Glicogeusia e Polifagia.
c) Polidpsia, Nictúria, Glicogenose e Poliúria.
d) Polidpsia, Noctúria, Glicosúria e Polifagia.
18. O clister é a introdução de líquido pelo ânus, procedimento utilizado para realizar lavagem intestinal.
Esse procedimento também pode ser denominado como:
a) Enema.
b) Anuria.
c) Anosmia.
d) Epiplóico.
19. A retirada cirurgicamente dos seguintes órgãos, útero, próstata e vesícula biliar são denominadas
respectivamente como:
a) Esterectomia e Colecistectomia.
b) Histerectomia e Colecistectomia.
c) Esterectomia e Cistostomia.
d) Histerectomia e Cistostomia.
20. A Lei nº 7.498 de 25.06.86 dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, segundo a
mesma o 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, cabendolhe especialmente, exceto:
a) participar da equipe de saúde.
b) participar da programação da assistência de enfermagem.
c) participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
d) execução do parto sem distocia.
A enfermagem compreende um componente próprio de conhecimentos científicos e técnicos, construído
e reproduzido por um conjunto de práticas sociais, éticas e políticas que se processa pelo ensino,
pesquisa e assistência. Realizase na prestação de serviços à pessoa, família e coletividade, no seu
contexto e circunstâncias de vida. O aprimoramento do comportamento ético do profissional passa pelo
processo de construção de uma consciência individual e coletiva, pelo compromisso social e
profissional configurado pela responsabilidade no plano das relações de trabalho com reflexos no
campo científico e político; dentro dessa definição o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem
(CEPE) coloca seus segmentos divididos em: Direitos, Responsabilidades, Deveres e Proibições.
Com base no contexto responda as questões 21 e 22.
21. Na Seção II o Art. 37 coloca ao profissional: “ Recusarse a executar prescrição medicamentosa e
terapêutica, onde não conste a assinatura e registro do profissional, exceto em situações de urgência e
emergência” . Qual o título da Seção em questão e como se classifica esse artigo respectivamente?
a) Das Relações com os Trabalhadores de Enfermagem, Saúde e Outros; Direitos.
b) Das Relações com a Pessoa, Família e Coletividade; Responsabilidades e Deveres.
c) Das Relações com os Trabalhadores de Enfermagem, Saúde e Outros; Responsabilidades e Deveres.
d) Das Relações com a Pessoa, Família e Coletividade; Direitos.
22. Na Seção III – Das Relações com as Organizações da Categoria, refere à associação, exerção de
cargos e participação de entidades de classe e órgãos de fiscalização do exercício profissional como
sendo:
a) uma proibição.
b) um direito.
c) um dever.
d) uma responsabilidade.
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23. A sondagem vesical consiste na introdução de um cateter estéril na bexiga, pela uretra, com técnica
asséptica, com a finalidade de drenar a urina. Existem dois tipos de sondagem, a de alívio e a de demora.
Esse procedimento tem por objetivos, exceto:
a) possibilitar controle hídrico adequado.
b) monitorar débito urinário no trans e pósoperatório de diversas cirurgias.
c) introdução de um cateter para esvaziamento da bexiga, em pacientes com retenção urinária.
d) obter amostra de urina para exames.
24. As sondagens nasogástrica e orogástrica têm como um de seus objetivos facilitar o acesso à
cavidade gástrica, permitindo tratamentos como administração de alimentos, medicamentos, dentre
outros, em pacientes incapacitados, comatosos e debilitados. Após a passagem da sonda nasogástrica
deve certificarse de que a sonda está no estômago por meio das seguintes técnicas, exceto:
a) pela administração de alimento.
b) pela aspiração.
c) pela insuflação de ar.
d) pelo teste com água.
25. Lesões abdominais não reconhecidas são uma das principais causas de morte nos pacientes
traumatizados. Devido à dificuldade do diagnóstico correto no trauma abdominal, a melhor conduta é
transportar os pacientes com suspeita de lesão abdominal para o hospital apropriado mais próximo.
Sendo assim, analisando uma cena de um acidente em um carro, indique a alternativa que não
corresponde aos sinais de um possível trauma abdominal.
a) Deformidade anatômica da coluna.
b) Volante entortado.
c) Lesões de partes moles no abdome, flanco ou dorso.
d) Sinais peritoneais.
26. Clinicamente, a queimadura maciça, maior que 30% da superfície corpórea, é caracterizada por
choque hipovolêmico e edema de áreas queimadas. A mais simples forma de avaliação da extensão de
queimaduras é a “ regra dos nove” , em que cada grande região do corpo corresponde a 9% da área de
superfície corporal total. Nesse sistema de avaliação temos a área genital valendo quanto?
a) 7%
b) 5%
c) 3%
d) 1%
27. A corrente de sobrevivência representa uma série ideal de eventos que devem acontecer
imediatamente após o reconhecimento do início de uma doença súbita. A corrente consiste em quatro
etapas fundamentais que estão interrelacionadas. Ao seguir estas etapas, a vítima tem maiores chances
de sobrevi ver a um ataque cardíaco ou parada cardíaca. Os elos da corrente de sobrevivência para
adultos e crianças acima de 12 a 14 anos de idade são:
a) Comunicação rápida, Acesso restrito, Desfibrilação precoce e Suporte avançado de vida em cardiologia
precoce.
b) Acesso fácil, RCP precoce, Desfibrilação precoce e Suporte avançado de vida em cardiologia precoce.
c) Acesso fácil, Liberação de vias aéreas precoce, Desfibrilação precoce e Suporte avançado de vida em
cardiologia precoce.
d) Comunicação rápida, Liberação de vias aéreas precoce, RCP precoce e Suporte avançado de vida em
cardiologia.
28. Na realização da RCP em um adulto ou criança maior que 12 a 14 anos de idade, com um ou dois
socorristas o ciclo compressão: ventilação deve ser:
a) 30:5
b) 15:5
c) 30:2
d) 15:2
29. Hoje temos no mercado uma enorme diversidade de produtos medicamentosos pertencentes a
diferentes grupos, em vista disso eles são classificados de acordo com suas indicações,
contraindicações, mecanismos de ação, vantagens e limitações. Contudo, quando se fala de feridas
ouvese produtos de uso em comum em diferentes instituições de saúde. Sendo assim, indique a
alternativa correta de indicação do medicamento para os princípios ativos de carvão ativado e prata.
a) Indicados para feridas infectadas, exudativas e com odores desagradáveis, superficiais ou profundas.
b) Lesões de difícil cicatrização, que já experimentaram diversas terapêuticas sem sucesso.
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c) Qualquer lesão de pele, infectada ou não, indiferentemente da fase em que se encontra no processo de
cicatrização.
d) Feridas exudativas. Feridas limpas, profundas ou superficiais e granulando.
30. Como exemplo de umidificantes e aceleradores do desbridamento autolítico temse o hidrogel,
indicado para feridas secas, limpas e superficiais, em enxertia, úlceras e queimaduras. Das alternativas
abaixo, qual corresponde comercialmente ao hidrogel?
a) Hydrocoll®
b) Fibrase®
c) Bioclusive®
d) Hydrosorb®
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