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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com o enunciado das 50 (cinqüenta) questões objetivas de caráter específico;
Prova Objetiva
Conhecimentos específicos do cargo

Nº. de Questões
50

Valor das questões
2

Total de Pontos
100

b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser entregue ao
fiscal no final.
02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem na
confirmação de inscrição. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.
03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à caneta
esferográfica de tinta na cor preta ou azul.
04- Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não a DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. A folha somente
poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior – BARRA DE RECONHECIMENTO
PARA LEITURA ÓTICA.
05- As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado.
06- Na folha de respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas acima da
questão de cada bloco de respostas.
07- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E);
só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA. A marcação de
nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA.
08- Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo TODO O
ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul,
de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação
completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível dentro do retângulo, sem invadir os limites dos
retângulos ao lado.
09- SERÁ ELIMINADO do Concurso o candidato que:
a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como rádios
gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de
Respostas.
10- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no
Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.
11- Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões da Prova Objetiva e a Folha de Respostas da Prova Objetiva,
e ASSINE A LISTA DE PRESENÇA.
12- O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVAS OBJETIVA É DE 4 (QUATRO) HORAS.

Prova objetiva
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♦ Conhecimentos Específicos ♦
Questão 01

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem, reza como direito do profissional da área:
A) recusar-se a executar atividades no exercício da
profissão, que não sejam de sua competência legal.
B) recusar-se a prestar atendimento a paciente portador do
vírus HIV, embasando-se no princípio da autonomia.
C) negar-se a prestar assistência de emergência, quando a
instituição não oferecer condições para o exercício
profissional.
D) associar-se à entidade de classe, sem efetivamente
exercer cargos ou atividades de interesse da classe.
E) utilizar-se, sem referência ao autor ou sem autorização
expressa, de dados ou opiniões ainda não publicados.
Questão 02

Ao prestar cuidados de enfermagem, o profissional deverá
aplicar os preceitos contidos no Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem, dos quais nas ações abaixo,
EXCETUA-SE:
A) proteger o cliente dos danos decorrentes da imperícia,
negligência e imprudência por parte de qualquer
membro da equipe.
B) avaliar sua competência técnica e legal ao aceitar
encargos ou atribuições, visando um desempenho
seguro para si e para a clientela.
C) cooperar em prática destinada a antecipar a morte de
paciente em iminente risco de morte, com sua
exclusiva autorização.
D) respeitar e reconhecer o direito do cliente de decidir
sobre sua pessoa, seu tratamento e seu bem-estar.
E) colocar seus serviços profissionais à disposição da
comunidade em casos de catástrofes, epidemias e
emergência, sem pleitear vantagem pessoal.

D) para a graduação da penalidade e respectiva imposição,
considera-se apenas as circunstâncias agravantes, do
caso em tela.
E) a pena privativa de liberdade é uma do rol de
penalidades a serem impostas.
Questão 04

Com base no Programa de Controle de Infecção Hospitalar
do Ministério da Saúde, é correto afirmar que:
A) a lavagem das mãos com anti-séptico não é
recomendada nos procedimentos invasivos.
B) são recomendadas, para a finalidade de anti-sepsia, as
formulações contendo mercuriais orgânicos, acetona e
éter.
C) o uso das luvas não dispensa a lavagem das mãos antes
e após contatos que envolvam mucosas, sangue ou
outros fluídos corpóreos.
D) a infecção em recém-nascido, transmitida de forma
transplacentária, é classificada como infecção
hospitalar.
E) infecção comunitária é aquela constatada na admissão
do paciente desde que relacionada com internação
anterior no mesmo hospital.
Questão 05

O Manual de Processamento de artigos e superfícies em
estabelecimentos de saúde, do Ministério da Saúde,
recomenda para esterilização de óleos, pós e caixas de
instrumental, após a calibração, o uso do seguinte
equipamento:
A)
B)
C)
D)
E)

autoclave à óxido de etileno.
forno de Bier.
válvula de Doyen.
estufa – forno de Pasteur.
Transducers.

Questão 03

No que tange às penalidades a serem impostas pelos
Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, podemos
afirmar que:
A) a advertência verbal consiste numa repreensão que
deverá ser divulgada nas publicações oficiais dos
respectivos Conselhos.
B) a penalidade de suspensão do exercício profissional é
da alçada dos Conselhos Regionais de Enfermagem.
C) as penalidades previstas no Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem, poderão ser aplicadas,
cumulativamente, incondicionalmente.
Prova objetiva

Questão 06

Dispõe o Manual de Processamento de Artigos e
Superfícies em Estabelecimentos de Saúde, que a
esterilização por meio químico líquido, se utiliza, dentre
outros, do seguinte produto:
A)
B)
C)
D)
E)

óxido de etileno.
álcool etílico.
glutaraldeido.
solução de iodo.
fenol sintético.
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Questão 07

Questão 12

Define a Portaria 2.616/MS/GM, de 12 de maio de 1998,
que o Programa de Controle de Infecções Hospitalares PCIH é um conjunto de ações com vistas à:

O Programa Nacional de DST e Aids recomenda que os
recém-nascidos filhos de mulheres infectadas pelo HIV
recebam solução de zidovudina (AZT) nas duas primeiras
horas de vida, preferencialmente. Essa solução deve ser
administrada pela seguinte via:

A) redução máxima possível de incidência e da gravidade,
das infecções hospitalares.
B) manutenção do atual índice das infecções hospitalares,
evitando o aumento das ocorrências.
C) proteção, exclusiva, à saúde dos pacientes e
acompanhantes, em ambientes hospitalares.
D) observação dos efeitos nocivos à saúde dos pacientes
críticos, somente nas instalações do CTI.
E) adequação de recursos materiais e humanos à
manutenção epidemiológica das infecções hospitalares.

A)
B)
C)
D)
E)

oral.
endovenosa.
intradérmica.
subcutânea.
intramuscular profunda.

Questão 13

A vacina dupla bacteriana é um imunobiológico que tem
por finalidade prevenir as seguintes doenças infecciosas:

No recém-nascido, a eliminação intestinal com aspecto
mole, viscosa e de cor verde escura que começa após o
nascimento e termina em torno do terceiro dia de vida,
denomina-se:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 08

difteria e tétano.
sarampo e rubéola.
hepatite C e coqueluche.
poliomielite e catapora.
caxumba e febre amarela.

melena
mecônio
fecaloma
fezes lácteas
fezes de transição

Questão 09
Questão 14

O Programa Nacional de Imunização recomenda que a
vacina contra a hepatite B seja administrada pela via:
A)
B)
C)
D)
E)

intramuscular.
intradérmica.
subcutânea.
intra-teca.
oral.

Questão 10

Um dos cuidados imediatos ao recém-nascido, cujo parto
foi por via vaginal, é a profilaxia da oftalmia gonocócica.
Esse cuidado consiste na instilação, em cada olho do
recém-nascido, de uma gota da seguinte solução:
A)
B)
C)
D)
E)

permanganato de potássio a 10%
soro fisiológico a 0,9%
nitrato de prata a 1%
soro glicosado a 5%
vitamina K 2 mg

A vacina BCG deve ser administrada, preferencialmente,
na seguinte área do corpo humano:
A)
B)
C)
D)
E)

inserção inferior do músculo deltóide direito.
face interna do antebraço direito.
quadrante superior externo da região glútea.
face externa do braço esquerdo.
centro da região deltoideana direita.

Questão 11

A principal via de contágio do vírus da hepatite A é a:
A)
B)
C)
D)
E)

hematológica.
respiratória.
sangüínea.
fecal-oral.
sexual.

Prova objetiva

Questão 15

Para realizar a desobstrução das vias aéreas superiores do
recém-nascido recomenda-se colocar a cabeça lateralizada
mantendo o corpo na posição de:
A)
B)
C)
D)
E)

decúbito lateral direito
decúbito ventral
Trendelemburg
semi-Fowler
sims
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Questão 16

A Organização Mundial de Saúde recomenda o aleitamento
materno exclusivo até o seguinte período de vida após o
nascimento:
A)
B)
C)
D)
E)

48 horas
16 semanas
6 meses
150 dias
2 anos

Questão 17

As secreções eliminadas pelo útero no pós-parto, cujo
aspecto varia de sanguinolento a seroso, possuem o
seguinte nome técnico:

A)
B)
C)
D)
E)

espiral reversa
recorrente
espiral lenta
em oito
cruzada

Questão 21

Para registrar no prontuário a presença de sangue na urina
utiliza-se o seguinte termo técnico:
A)
B)
C)
D)
E)

hematúria.
disúria.
anúria.
colúria.
oligúria.

Questão 22

A)
B)
C)
D)
E)

hipotonia uterina
menstruação
colostro
coágulo
lóquio

Questão 18

Mobilizar a população urbana na tarefa de eliminar
criadouros do mosquito ou evitar a exposição de
recipientes com água limpa é uma medida que os
profissionais de saúde devem adotar para prevenir doenças
como:
A)
B)
C)
D)
E)

difteria.
dengue.
malária.
tétano.
sarampo.

Questão 19

A biópsia hepática consiste na retirada de um fragmento do
fígado para fins de diagnóstico. Após o procedimento o
paciente deverá permanecer em repouso no leito e sua
pressão arterial deve ser verificada, nas primeiras duas
horas, a intervalos, em minutos, de:
A)
B)
C)
D)
E)

5 em 5
15 em 15
30 em 30
40 em 40
60 em 60

Questão 20

Para fixar um curativo extenso na perna de um paciente, o
técnico de enfermagem aplicou uma atadura utilizando o
seguinte tipo de voltas:

Prova objetiva

Em uma gestante com toxemia gravídica é necessário
realizar com freqüência o seguinte procedimento:
A)
B)
C)
D)
E)

aferir o pulso pedioso.
aferir a pressão arterial.
verificar a temperatura axilar.
observar a coloração da urina.
controlar a freqüência respiratória.

Questão 23

Para prevenir o surgimento de úlceras por pressão em
pacientes acamados o técnico de enfermagem deve:
A)
B)
C)
D)
E)

manter o paciente sentado por 8 horas.
promover mudança de decúbito de 2/2 horas.
massagear proeminências ósseas duas vezes ao dia.
oferecer dieta hipoproteica.
manter o paciente em posição de fowler à 900

Questão 24

A fonte de transmissão e infecção de hanseníase é por meio
do:
A)
B)
C)
D)
E)

homem.
mosquito.
porco.
macaco.
rato.

Questão 25

São consideradas doenças de notificação compulsória:
A)
B)
C)
D)
E)

hanseníase e tuberculose.
AIDS e hipertensão arterial.
dengue e diabetes.
leptospirose e nefrite.
hepatite e pneumonia.
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Questão 26

A aplicação local de frio é indicada com os seguintes
objetivos:
A)
B)
C)
D)
E)

estagnação de hemorragias e exsudação.
redução da hipertermia e da dor.
elevação do ritmo respiratório.
manutenção do ritmo cardíaco.
preparação da pele para procedimentos invasivos.

Questão 27

Constituem princípios do Sistema Único de Saúde:
A)
B)
C)
D)
E)

regionalização e eficiência.
integralidade e eficácia.
equidade e universalidade.
hierarquização e otimização.
descentralização e jurisdição.

Questão 28

Artigos como: sonda vesical, cateter venoso e outros, que
penetram através da pele e mucosas e que requerem
esterilização são denominados artigos:
A)
B)
C)
D)
E)

não-críticos
semi-críticos
críticos
terminais
proximais

Questão 29

A prescrição de 2500ml de soro glicosado à 5% em 24
horas exige o controle do gotejamento em:
A)
B)
C)
D)
E)

42 gotas por minuto
25 gotas por minuto
62 gotas por minuto
35 gotas por minuto
50 gotas por minuto

Questão 30

A)
B)
C)
D)
E)

administrar volume máximo de 2ml
aplicar com agulha à 900
pegar a dobra da pele com os dedos polegar e indicador
usar agulhas descartáveis
fazer rodízio nos locais de aplicação

Questão 32

De acordo com o Manual do Técnico e Auxiliar, é
considerado ritmo respiratório normal em um adulto:
A)
B)
C)
D)
E)

22-30 irpm
20- 28 irpm
17 -25 irpm
25-33 irpm
12-20 irpm

Questão 33

Quanto aos tipos de cicatrização por intenção, indique
aquela que ocorre quando é necessário o fechamento
secundário da ferida, e que, às vezes, é deixada aberta e
suturada mais tarde:
A)
B)
C)
D)
E)

primeira
segunda
terceira
quarta
quinta

Questão 34

À administração de oxigênio, aplicada através de cateter
nasal, de máscara de Venturi ou de Tenda de Oxigênio,
chamamos de:
A)
B)
C)
D)
E)

nebulização.
inalação.
aerossolterapia.
oxigenoterapia.
instilação.

Questão 35

O álcool à 70% é indicado para:

Ao processo em que o tecido miocárdio é lesado em área
cardíaca que foi privada do suprimento sanguíneo
adequado, denominamos:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

descontaminação de artigos semi-críticos
desinfecção de artigos críticos
lavagem de sondas
anti-sepsia de cateteres venosos
limpeza de cateter uretral

Questão 31

Um dos cuidados na injeção de insulinoterapia para evitar
lipodistrofia é:
Prova objetiva

angina.
infarto.
endocardite.
pericardite.
miocardite.
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Questão 36

Questão 41

Bandagem é uma faixa aplicada para envolver, prender e
proteger partes lesadas, ou manter curativos e talas no lugar
adequado, e se divide nos seguintes tipos, entre outros:

A perda súbita das funções cerebrais, resultante de uma
interrupção do fluxo sanguíneo cerebral, é conhecida pela
seguinte sigla:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

recorrente e aberta.
cruzada e fechada.
espiral reversa e espiral alinhada.
aberta e decorrente.
espiral lenta e espiral apressada.

TCE.
DPI.
IAM.
IRA.
AVC.

Questão 37

Questão 42

Para estancar hemorragia esofágica com o uso de líquidos
gelados, deve-se utilizar o seguinte procedimento:

Entende-se como pós-operatório imediato, o seguinte
período:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

lavagem gástrica.
cateterismo vesical.
lavagem vaginal.
clister opaco.
enteróclise.

24 horas que se iniciam ao término do ato cirúrgico.
as primeiras 24 horas a partir do início do ato cirúrgico.
do momento da internação até 24 horas após a cirurgia.
36 horas que se iniciam no momento da cirurgia.
48 horas após o término da cirurgia.

Questão 38

Questão 43

O processo neoplásico que caracteriza-se pela proliferação
de precursores imaturos de algum tipo de leucócito, nos
tecidos responsáveis pela formação do sangue, como o
baço, o sistema linfático e a medula óssea, denomina-se:

Entre os cuidados prestados pelo Técnico de Enfermagem,
ao paciente com hemorragia do estômago, está:

A)
B)
C)
D)
E)

anemia.
leucemia.
hemofilia.
pneumonia.
hipoglicemia.

Questão 39

A dilatação da parede arterial, considerada uma doença
grave, que tende a ser continuamente progressiva, com
risco de ruptura, hemorragia e morte, denomina-se:
A)
B)
C)
D)
E)

isquemia.
necrose.
trombose.
aneurisma.
embolia.

Questão 40

A sondagem nasogástrica é a introdução de uma sonda,
através do nariz ou da boca, até o estômago, com a
finalidade, entre outras, de:
A)
B)
C)
D)
E)

evitar a formação de fecaloma.
preparar o paciente para exames e cirurgias.
facilitar a drenagem de secreção nasal.
aliviar distensão abdominal e flatulência.
diminuir a tensão dos músculos abdominais.

Prova objetiva

A)
B)
C)
D)
E)

verificar sinais vitais a cada 6 horas.
colher urina de 24 horas.
colocar o paciente em decúbito dorsal.
proporcionar deambulação precoce.
estimular a aceitação de dieta e ingestão hídrica.

Questão 44

Na cirurgia que há o deslocamento da membrana mucosa,
com remoção e deflexão óssea e cartilaginosa do septo
nasal, chamamos de:
A)
B)
C)
D)
E)

facectomia.
septoplastia.
traqueostomia.
rinoplastia.
adenoidectomia.

Questão 45

No que se refere a material instrumental, os bisturis,
tesouras e trépanos, entre outros, constituem o grupo
denominado, material de:
A)
B)
C)
D)
E)

Mathieu.
síntese.
hemostasia.
Hegar.
diérese.
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Questão 46

Ao processo de destruição de todos os organismos,
patogênicos e não patogênicos, incluindo os esporos,
denominamos de:
A)
B)
C)
D)
E)

desinfecção.
anti-sepsia.
esterilização.
higienização.
assepsia.

Questão 47

Choque é um quadro grave caracterizado pela oxigenação
celular inadequada e pela incapacidade de excretar os
produtos do metabolismo, classificando-se, entre outros,
em:
A)
B)
C)
D)
E)

cardiogênico e neurogênico.
hemotórax e quilotórax.
traumático e agônico.
hipervolêmico e elétrico.
hemorrágico e hipotérmico.

Questão 48

Embolia pulmonar é a presença de um corpo estranho na
corrente sanguínea, que obstrui a artéria principal ou um de
seus ramos. Entre os cuidados prestados pelo Técnico de
Enfermagem, é recomendável:
A)
B)
C)
D)
E)

auxiliar no uso correto da técnica da tosse.
cuidados com a antibioticoterapia.
posicionar o paciente em decúbito ventral.
proporcionar deambulação precoce.
aproximar do paciente o desfibrilador.

Questão 49

Entre as atribuições do circulante para montagem de uma
sala de cirurgia, relacionamos as seguintes ações,
EXCETO:
A) testar o funcionamento dos aparelhos elétricos.
B) revisar o material existente na sala.
C) limpar o pó dos equipamentos, exclusivamente, com
água.
D) verificar a limpeza das paredes e piso.
E) equipar a mesa de anestesia.
Questão 50

A remoção cirúrgica do prepúcio peniano é chamada de:
A)
B)
C)
D)
E)

prostatectomia.
histerectomia.
nefrectomia.
ileostomia.
postectomia.

Prova objetiva
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Prova objetiva

