
       
 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

TEN40 CADERNO 1 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES 
 

1 - A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de preenchimento do cartão de respostas.  
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado.  
3 - Os três últimos candidatos que terminarem a prova devem permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, 

após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.  
4 - Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões (provas), nem copiar o gabarito; a imagem de seu cartão de respostas 

será disponibilizado em http://concursos.biorio.org.br na data prevista no cronograma.  
 
 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA 
 

1- Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que contém 50 questões objetivas, está completo. 
2 - Cada questão da prova objetiva contém 5 (cinco) opções, somente uma correta. 
3 - Confira se seus dados pessoais e o curso escolhido, indicados no cartão de respostas, estão corretos. Se notar qualquer 

divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar 
o cartão de respostas no espaço apropriado. 

4 - Confira atentamente se o curso e o número do caderno que consta neste caderno de questões é o mesmo do que consta 
em seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de 
Local. 

5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado. 
6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas 
seja a correta.   

AGENDA  
 
 15/06/2014, Provas Objetivas e Entrega de Títulos (candidatos de Nível Superior).  
 16/06/2014, Divulgação dos Gabaritos Preliminares e Disponibilização dos Exemplares das Provas Objetivas. 
 17/06/2014, Disponibilização das Imagens dos Cartões de Respostas das Provas Objetivas. 
 18/06 e 25/06/2014, Interposição de Recursos Administrativos quanto as questões das Provas Objetivas.  
 30/06/2014, Divulgação dos Gabaritos Definitivos Oficiais, Resultado das Notas das Provas Objetivas. 
 30/06/2014, Resultado das Notas Preliminares da Avaliação de Títulos. 
 01/07 a 02/07/2014, Interposição de Recursos Administrativos contra as Notas Preliminares da Avaliação de Títulos. 
 03/07/2014, Divulgação do Resultado dos Recursos Administrativos contra as Notas Preliminares da Avaliação de Títulos. 
 03/07/2014, Resultado Final das Notas da Avaliação de Títulos. 
 04/07/2014, Homologação do Resultado Final do Processo Seletivo. 
 
 
 
 

  
INFORMAÇÕES:  
 
Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h 
Internet: http://concursos.biorio.org.br  
E-mail: fsaude2014@biorio.org.br 

 
 

  
 

http://concursos.biorio.org.br/�
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CADERNO 1 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
TEXTO  
 

POR QUE DESCONFIO DOS CAMPEÕES DA 
MORALIDADE? 

                           Gilberto Dimenstein, Folha de São Paulo,    
25/11/2013  

  
Especula-se que Joaquim Barbosa teria um projeto 
secreto de se tornar presidente, montando sua imagem 
positiva de caçador de corruptos --pesquisas eleitorais 
não desanimam esse sonho.  
 Imagina-se que um campeão da moralidade salvaria 
o Brasil da ladroagem.  
 Olhando a história do Brasil, há fartos motivos para 
eu desconfiar de campeões da moralidade.  
 O PT é apenas o caso mais recente e estridente: o 
partido que se notabilizou pela defesa da ética virou um 
laboratório de estudos da biodiversidade da corrupção, 
tantas e tão diferentes são as modalidades de desvio que 
o partido engendrou.  
 O PSDB foi criado, em São Paulo, em oposição aos 
esquemas corruptos do PMDB -e, agora, está metido 
numa gigantesca rede de suspeitas devido aos cartéis 
durante vários governos paulistas. Sem contar que, nas 
origens do mensalão vamos encontrar, em Minas, o PSDB.  
 Fernando Collor se elegeu com a bandeira da batalha 
contra a corrupção. Sabemos o que ocorreu.  
 No mesmo estilo, Jânio Quadros se elegeu com o 
símbolo da vassoura. Se não me engano, foi o único 
brasileiro que teve divulgada sua conta na Suíça.  
 Todo aquele estardalhaço dos moralistas contra JK, 
Jango ou Getúlio se prestou para minar governos eleitos 
democraticamente e colocar no poder uma ditadura que, 
ao ampliar o poder do Estado, ampliou ainda mais a 
corrupção. Não que, naqueles governos, não houvesse 
desvios.  
 Evidentemente não sou contra o combate à 
corrupção. E muito menos ao culto da honestidade.  
 O que estou dizendo é que, no Brasil, bandeiras da 
moralidade viraram empulhação, nutrindo manchetes 
com paladinos e enganando os cidadãos.  
 Honestidade não é qualidade. E não deveria ser 
tema de campanha. Deveria ser apenas um pré-requisito 
elementar.  
 Entusiasma muito menos mudar os esquemas que 
favorecem a corrupção (o que exige complexas reformas) 
do que punir os corruptos. 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 1 
“Especula-se que Joaquim Barbosa teria um projeto 
secreto de se tornar presidente,...”; nesse segmento do 
texto não há qualquer tratamento especial ou 
apresentação de quem seja “Joaquim Barbosa”, isso 
porque: 
 
(A) o autor do texto deseja reduzir a importância desse 

ministro do STF. 
(B) o personagem, por ser bastante conhecido, dispensa 

apresentações. 
(C) o estilo jornalístico obriga um tratamento íntimo das 

pessoas. 
(D) a pessoa citada é vista como candidato à presidência 

e não como ministro. 
(E) a frase pretende mostrá-lo como homem comum. 
 
 
Questão 2 
“Especula-se que Joaquim Barbosa teria um projeto 
secreto de se tornar presidente,...”; nesse segmento do 
texto, a forma verbal “teria” indica: 
 
(A) uma ação realizada há muito tempo. 
(B) uma ação considerada como inverossímil. 
(C) uma hipótese sem garantia de veracidade. 
(D) um desejo do personagem citado. 
(E) uma ironia sobre um fato improvável. 
 
Questão 3 
“montando sua imagem positiva de caçador de 
corruptos”; essa oração reduzida do primeiro parágrafo 
pode ser desenvolvida de forma correta do seguinte 
modo: 
 
(A) logo montou sua imagem de caçador de corruptos. 
(B) pois montou sua imagem de caçador de corruptos. 
(C) pelo fato de ter montado sua imagem de caçador de 

corruptos. 
(D) por meio de montar sua imagem de caçador de 

corruptos. 
(E) e por isso montou sua imagem de caçador de 

corruptos. 
 
 
Questão 4 
“pesquisas eleitorais não desanimam esse sonho”; essa 
última frase do primeiro parágrafo mostra que o 
personagem Joaquim Barbosa: 
 
(A) ainda não participou de nenhuma pesquisa eleitoral. 
(B) tem mostrado um fraco desempenho nas pesquisas. 
(C) continua sonhando com a presidência, apesar das 

pesquisas. 
(D) tem recebido uma boa aceitação nas pesquisas. 
(E) já desistiu do sonho, apesar das pesquisas. 
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CADERNO 1 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 
Questão 5 
A frase em que o vocábulo SE tem valor de conjunção é: 
 
(A) “Imagina-se que um campeão da moralidade salvaria 

o Brasil da ladroagem.” 
(B) “o partido que se notabilizou pela defesa da ética 

virou um laboratório de estudos da biodiversidade da 
corrupção”. 

(C) “Fernando Collor se elegeu com a bandeira da 
batalha contra a corrupção.” 

(D) “Especula-se que Joaquim Barbosa teria um projeto 
secreto de se tornar presidente” 

(E) “Se não me engano, foi o único brasileiro que teve 
divulgada sua conta na Suíça.” 

 
 
Questão 6 
A pergunta formulada no título do texto: 
 
(A) não é respondida no decorrer do texto. 
(B) é desviada para uma crítica ao governo do PT. 
(C) é parcialmente respondida, resumindo-se a críticas a 

governos. 
(D) é claramente respondida, numa exposição clara de 

razões. 
(E) é desviada para uma denúncia contra a falta de ação 

contra corruptos. 
 
 
Questão 7 
“Se não me engano, foi o único brasileiro que teve 
divulgada sua conta na Suíça.” Essa frase do texto tem a 
função de: 
 
(A) ironizar outros casos semelhantes, sem a mesma 

divulgação. 
(B) criticar o ex-presidente por sua corrupção. 
(C) elogiar o ex-presidente por sua honestidade. 
(D) chamar a atenção para a desigualdade no país. 
(E) mostrar que a justiça também atinge os mais ricos. 
 
 
Questão 8 
Assinale a frase cuja reescritura, realizada para a retirada 
do vocábulo “não”, mantendo-se o mesmo sentido, 
apresenta INADEQUAÇÃO: 
 
(A) “Evidentemente não sou contra o combate à 

corrupção” / Evidentemente sou favorável ao 
combate à corrupção. 

(B) “Honestidade não é qualidade” / Honestidade é 
defeito. 

(C) “Se não me engano” / Se estou certo. 
(D) “pesquisas eleitorais não desanimam esse sonho” / 

pesquisas eleitorais anima esse sonho. 
(E) “E não deveria ser tema de campanha” / E deveria 

estar ausente do tema de campanha. 
 

 
Questão 9 
Corrupção, empulhação são vocábulos corretamente 
grafados; o vocábulo abaixo que apresenta erro de grafia 
é: 
 
(A) cassação 
(B) decretação 
(C) ascenção 
(D) sedução 
(E) provocação 
 
 
Questão 10 
O texto lido pode ser mais adequadamente definido 
como: 
 
(A) uma crônica de memória, de organização narrativa. 
(B) um texto argumentativo, em defesa de uma ideia em 

oposição a outras. 
(C) um texto opinativo, de base histórica. 
(D) uma descrição de métodos diferentes de corrupção. 
(E) um protesto contra algumas mazelas de nosso país. 
 
 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 
 
Questão 11 
Modelos de atenção representam tecnologias 
estruturadas em função dos problemas de saúde. Eles não 
são normas, mas formas de articulação das relações entre 
sujeitos (trabalhadores de saúde e usuários) mediadas por 
tecnologias (materiais e não-materiais) utilizadas no 
processo de trabalho em saúde. Podemos citar as 
seguintes características do modelo atual de saúde, 
EXCETO: 
 
(A) é baseado na atenção médica (médico-centrado). 
(B) é centrado na produção de procedimentos. 
(C) tem ênfase no indivíduo doente, isolando-o de seu 

contexto social. 
(D) fragmenta o cuidado em saúde (especialidades). 
(E) apresenta atuação articulada, integrada e cuidadora. 
 
 
Questão 12 
Sobre novos modos de atenção à saúde, enfocando os 
termos humanização dos serviços de saúde, projeto 
assistencial e linhas de cuidado, marque a alternativa que 
NÃO contempla esse modo de atenção: 
 
(A) acesso humanizado e acolhimento. 
(B) vínculo e responsabilização. 
(C) prática clínica centrada no médico e na realização de 

procedimentos. 
(D) gestão integrada na linha de cuidado. 
(E) aumento da qualidade da atenção com ações 

coordenadas e continuadas. 
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Questão 13 
Notificação compulsória de casos, investigação de casos e 
de epidemias, inquéritos comunitários, distribuição de 
vetores e reservatórios, entre outras, são atribuições da: 
 
(A) vigilância epidemiológica. 
(B) saúde suplementar. 
(C) alta e média complexidade. 
(D) secretaria municipal de saúde. 
(E) secretaria estadual de saúde. 
 
Questão 14 
O procedimento fundamental para o bom funcionamento 
da vigilância epidemiológica é a: 
 
(A) notificação. 
(B) investigação. 
(C) avaliação. 
(D) informatização. 
(E) informação. 
 
 
Questão 15 
A Lei Federal 8.080 de 1990 estabelece que é dever do 
Estado garantir as condições que assegurem acesso 
universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Ao se 
permitir o acesso à tecnologia de alto custo apenas aos 
cidadãos que possuem planos privados de saúde, há uma 
contradição em relação ao seguinte  princípio básico do 
Sistema Único de Saúde (SUS): 
 
(A) integridade. 
(B) equidade. 
(C) hierarquização. 
(D) municipalização. 
(E) integração. 
 
 
Questão 16 
Ampliar o acesso a serviços de saúde de qualidade e 
resolutivos na atenção básica, com território adscrito, 
permitindo o planejamento e a programação 
descentralizada, são princípios do: 
 
(A) usuário.  
(B) SUS. 
(C) programa de saúde da família. 
(D) planejamento estratégico. 
(E) Conselho de Saúde. 
 
 
Questão 17 
A Política Nacional de Humanização (PNH) reflete um 
grande avanço na conquista de direitos dos usuários do 
SUS. Avalie se são aspectos dessa iniciativa: 
 

I. Direito de ser acompanhado por familiar ou outra 
pessoa de seu meio social, de livre escolha do 
paciente. 

II. Identificação precisa do responsável pelo cuidado nos 
serviços de saúde. 

III. Atendimento acolhedor e resolutivo, independente 
da gravidade do paciente. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 
(E) I, apenas. 
 
 
Questão 18 
Com o envelhecimento populacional, houve o aumento 
do número de casos de câncer e consequentemente 
aumentou a frequência de utilização dos serviços de 
saúde. A epidemiologia utiliza indicadores para medir 
casos novos de câncer; estamos falando de: 
 
(A) prevenção primária. 
(B) incidência. 
(C) prevalência. 
(D) letalidade. 
(E) morbidade. 
 
 
Questão 19 
Na atenção básica, utilizam-se várias técnicas 
relacionadas à educação em saúde, uma medida de 
prevenção: 
 
(A) relativa. 
(B) primária. 
(C) secundária. 
(D) terciária. 
(E) de risco. 
 
 
Questão 20 
Segundo a Lei 8.080 de 1990, constitui um critério para a 
definição de valores a serem transferidos a Estados, 
Distrito Federal e municípios: 
 
(A) efetivação do programa mais médicos. 
(B) implementação das equipes de saúde da família e 

agentes comunitários de saúde. 
(C) capacidade instalada de serviços de unidade de 

pronto atendimento - UPAs, postos de saúde e 
hospitais. 

(D) alta cobertura do setor privado de saúde. 
(E) perfil epidemiológico da população. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Questão 21 
A região ventro-glútea configura-se um local comumente 
utilizado para administração de injeções intramusculares. 
Em relação ao exposto avalie as afirmativas a seguir: 
 
I – A região ventro-glútea é de fácil acesso, mas com 

maior parte dos nervos e vasos sanguíneos. 
II – Região com menor chance de contaminação em 

pacientes incontinentes ou crianças. 
III – O local de aplicação é identificado por uma linha 

imaginária que vai da espinha ilíaca posterossuperior 
até o trocanter maior do fêmur. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) apenas a afirmativa I está correta. 
(B) apenas a afirmativa II está correta. 
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(D) apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(E) todas as afirmativas estão corretas. 
 
 
Questão 22 
Em relação a higiene corporal, é correto afirmar que: 
 
(A) o resfriamento ao molhar a pele na higiene corporal 

se dá pelo mecanismo de radiação. 
(B) é preciso manter o cliente coberto para evitar a perda 

de calor por convecção. 
(C) deve-se ajustar a temperatura e ventilação do 

ambiente para impedir a perda do calor do corpo do 
cliente por evaporação. 

(D) deve-se ajustar a temperatura da água para evitar a 
perda de calor pelo cliente por condução. 

(E) a remoção de roupa e /ou cobertores favorece a 
perda de calor corporal por diaforese. 

 
 
Questão 23 
Em relação à causa de complicações da alimentação 
enteral por sonda, avalie se são verdadeiras (V) ou falsas 
(F) as afirmativas a seguir: 
 
I – Pode ocorrer desequilíbrio de eletrólitos séricos devido 

a cirrose ou insuficiência renal. 
II – Pode ocorrer oclusão da sonda devido às medicações 

maceradas e uso de fórmula com alto teor de 
gordura. 

III – Pode ocorrer diarreia devido contaminação 
bacteriana, má absorção e inatividade. 

 
As afirmativas I, II e III são respectivamente: 
 
(A) V, F, F. 
(B) F, V, F. 
(C) V, V, F. 

(D) F, V, V. 
(E) V, V, V. 
 
 
Questão 24 
Uma técnica de enfermagem está oferecendo 
alimentação via oral ao cliente e observa que ele 
apresenta tosse, mudança de voz após a deglutição e 
incômodo faríngeo. Esses sinais referem-se a: 
 
(A) odinofagia. 
(B) disfasia. 
(C) disgeusia. 
(D) disfagia. 
(E) disgnatia. 
 
 
Questão 25 
Em relação ao eletrocardiograma, avalie se são 
verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir: 
 
I – O ECG pode detectar disritmias, infarto do miocárdio e 

isquemias. 
II – Os eletrodos dos membros são usualmente colocados 

em áreas não ósseas e sem movimento significativo. 
III – É necessário colocar os eletrodos sobre a superfície 

da pele após esfregar suavemente com gaze seca e 
limpa. 

 
As afirmativas I, II e III são respectivamente: 
 
(A) V, F, F 
(B) F, V, F 
(C) V, V, F 
(D) F, V, V 
(E) V, V, V 
 
 
Questão 26 
Observe as afirmativas a seguir, em relação à coleta de 
hemocultura: 
 
I – Deve-se coletar de 1 a 4 ml de sangue de crianças com 

até 13 Kg para cada frasco. 
II – Deve-se fazer duas vezes antissepsia da pele com 

clorexidine alcoólico 0,5% aguardando secar após 
cada antissepsia. 

III – Geralmente as coletas são realizadas após o pico 
febril e com intervalo mínimo de 15 a 20 minutos 
entre as punções. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) apenas a afirmativa I está correta. 
(B) apenas a afirmativa II está correta. 
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(D) apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(E) todas as afirmativas estão corretas. 
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Questão 27 
O técnico de enfermagem recebe uma criança de 1 ano e 
6 meses em uma instituição de saúde do Rio de Janeiro e 
observa que a imunização não ocorreu após os seus 6 
meses de idade. De acordo com o esquema básico de 
imunização, as seguintes vacinas não tinham sido 
realizadas: 
 
(A) vacina oral de rotavírus, pneumo 10, meningo C, 

tetravalente e DTP. 
(B) pneumo 10, tríplice viral, VOP, DTP e meningo C. 
(C) DTP, pneumo 10, hepatite B, meningo C e tríplice 

viral. 
(D) tríplice viral, VOP, hepatite B, vacina oral de rotavírus 

e tetravalente. 
(E) meningo C, DTP, pneumo 10, tríplice viral e 

tetravalente. 
 
Questão 28 
Os objetivos da Política Nacional de Humanização 
incluem: 
 
(A) investimento em educação permanente dos 

trabalhadores, gestão participativa e ampliação do 
acesso. 

(B) ampliação do acesso, redução das filas e enfoque na 
valorização dos trabalhadores. 

(C) redução do tempo de espera para atendimento e 
centralização da gestão. 

(D) qualidade dos serviços de saúde e verticalização da 
gestão. 

(E) gestão participativa, valorização das relações de 
trabalho e precarização da manutenção de vínculos 
solidários. 

 
Questão 29 
Segundo o Caderno de Atenção ao Pré-Natal de Baixo 
Risco (2012) são sinais de probabilidade da gravidez:  
 
(A) paredes vaginais aumentadas, com aumento da 

vascularização e pulsação da artéria vaginal nos 
fundos de sacos laterais. 

(B) aumento do volume das mamas, hipersensibilidade 
nos mamilos, tubérculos de Montgomery e saída de 
colostro pelo mamilo. 

(C) náuseas, vômitos, tonturas, salivação excessiva, 
mudança de apetite, aumento da frequência urinária 
e sonolência. 

(D) presença dos batimentos cardíacos fetais (BCF) e 
percepção dos movimentos fetais. 

(E) coloração violácea vulvar, Sinal de Halban, aumento 
do volume abdominal, cianose vaginal e cervical. 

  
Questão 30 
Segundo o Caderno de Atenção Básica Saúde da Criança 
(2012), os pais e cuidadores devem ser alertados quanto 
ao risco de morte súbita de crianças no primeiro ano de 
vida, sobretudo nos primeiros 6 meses. Eles devem 
receber a orientação de que a melhor maneira de 

prevenir casos assim é colocando a criança para dormir na 
posição: 
 
(A) trendelemburg. 
(B) ventral. 
(C) lateral direita. 
(D) lateral esquerda.  
(E) supina. 
  
Questão 31 
Sobre a prevenção e manejo das complicações do 
Diabetes mellitus tipo 2, NÃO é correto afirmar que: 
 
(A) a angina de peito e o infarto do miocárdio podem 

ocorrer de forma atípica na apresentação e na 
caracterização da dor devida à presença de 
neuropatia autonômica cardíaca do diabetes. 

(B) a presença de retinopatia é um marcador precoce de 
início das complicações microvasculares e do risco de 
comprometimento renal. 

(C) as medidas mais efetivas em reduzir o risco e retardar 
a progressão da nefropatia são o controle glicêmico e 
da pressão arterial. 

(D) os pacientes com diabetes devem ser avaliados a 
cada dois anos para presença de neuropatia 
periférica distal, usando testes simples.  

(E) A Doença Periodontal é comum no paciente 
diabético, manifestando-se por gengivas 
edemaciadas, hiperemiadas, dolorosas e sangrantes, 
halitose e “amolecimento” e perda dos dentes. 

   
Questão 32 
O Caderno de Atenção Básica no 37 (Ministério da Saúde, 
2013) apresenta as estratégias para o cuidado da pessoa 
com Hipertensão Arterial Sistêmica(HAS) e reforça a 
importância do diagnóstico precoce.  Em relação a essa 
temática analise as afirmativas a seguir: 
 
I - O diagnóstico da HAS consiste na média aritmética da 

pressão arterial maior ou igual a 140/90 mm Hg, 
verificada em pelo menos três dias diferentes, com 
intervalo mínimo de duas semanas entre as medidas. 

II - Todo adulto com 18 anos ou mais de idade, quando 
vier à Unidade Básica de Saúde para consulta, 
procedimentos, entre outros, e não tiver registro no 
prontuário de ao menos uma verificação da pressão 
arterial nos últimos dois anos, deverá tê-la verificada 
e registrada. 

III - Sempre que possível, a medida da pressão arterial 
deverá ser realizada fora do consultório médico para 
esclarecer o diagnóstico e afastar a possibilidade do 
efeito do avental branco no processo de verificação. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) apenas a afirmativa I está correta. 
(B) apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(D) apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(E) todas as afirmativas estão corretas. 
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Questão 33 
A Dengue é uma doença infecciosa febril aguda, que pode 
ser de curso benigno ou grave, dependendo da forma 
como se apresente. Segundo o Guia de Bolso Doenças 
Infecciosas e Parasitarias (2010), observe as afirmativas a 
seguir:  
 

I - A prova do laço deverá ser realizada em todos os casos 
suspeitos e em adultos será positiva quando houver 10 
ou mais petéquias.   

II - Os sinais de alarme da Dengue Hemorrágica incluem 
lipotímia e diminuição da diurese.   

III - As manifestações hemorrágicas podem ser observadas 
em todas as apresentações clínicas de Dengue.  

IV - O colapso circulatório, a hipotensão e a pele fria 
caracterizam a Febre Hemorrágica da Dengue no Grau 
IV.   

 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(C) apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(D) apenas as afirmativas II  III e IV estão corretas. 
(E) todas as afirmativas estão corretas. 
  
  
Questão 34 
O técnico de enfermagem deve estar atento a possíveis 
complicações durante a hemoterapia. A ocorrência de 
tosse, dispneia, dor torácica e choque podem indicar: 
 
(A) reação alérgica.  
(B) contaminação bacteriana. 
(C) reação não hemolítica imune. 
(D) embolia aérea.  
(E) reação febril não hemolítica.  
  
  
Questão 35 
De acordo com o Protocolo para Cirurgia Segura (ANVISA, 
2013), um dos procedimentos realizados antes da indução 
anestésica inclui: 
 
(A)  revisar verbalmente com o próprio paciente, sempre 

que possível, que sua identificação tenha sido 
confirmada.  

(B) a apresentação de cada membro da equipe pelo 
nome e função. 

(C) documentar problemas com equipamentos.  
(D) rever as medidas para a recuperação pós-operatória. 
(E) a confirmação da profilaxia antimicrobiana 60 

minutos antes da incisão da pele. 
 
 
 
 
 
 

 
Questão 36 
A coleta de material para o Teste do Pezinho deve ser 
realizada:  
 
(A) no primeiro dia de vida da criança. 
(B) entre o 3º e o 7º dia de vida da criança. 
(C) com 45 dias de vida da criança. 
(D) com 60 dias de vida da criança. 
(E) com 90 dias de vida da criança. 

 
  
Questão 37 
A recomendação de administrar vitamina K ao nascimento 
como profilaxia contra a doença hemorrágica neonatal 
para bebês com menos de 1.000g, independente da idade 
gestacional é de: 
 
(A) 0,5mg IM 
(B) 1mg IM 
(C) 0,3mg IM 
(D) 1,5mg IM 
(E) 2mg IM 
 
  
Questão 38 
Foram prescritos 1.500mL de soro glicosado para serem 
ministrados em 6 horas. O número de microgotas por 
minuto deve ser: 
 
(A) 250 
(B) 83 
(C) 62 
(D) 240 
(E) 235  

 
  
Questão 39 
Foram prescritos 2.500 ml de SG 12%.  Na enfermaria há 
frascos de 500 ml de SG 5% e ampolas de glicose 
hipertônica a 25% com 50 ml.  O volume em mL da 
solução de glicose a 25% a ser utilizada é:  
 
(A) 100 
(B) 125 
(C) 180 
(D) 250 
(E) 175 
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Questão 40 
Apesar de as vacinas serem indicadas para a totalidade da 
população, nem sempre sua aplicação é possível. Algumas 
circunstâncias podem pôr a vida da pessoa em risco 
quando em contato com o agente imunológico, 
constituindo-se em contraindicações gerais, uma vez que 
são comuns a todas as vacinas.  
 
Em determinadas situações as vacinas devem ser adiadas, 
aguardando-se a estabilização do quadro clínico do 
cliente. São exemplos de contraindicações gerais e 
situações em que devem ser adiadas as vacinas, 
respectivamente: 
 
(A) desnutrição severa e estado febril. 
(B) estado febril e quimioterapia. 
(C) estado febril e radioterapia. 
(D) desnutrição severa e alergia aos componentes da 

vacina. 
(E) uso prolongado de corticóide e imunodeficiência 

congênita. 
 
 
Questão 41 
Sobre precauções para gotículas, assinale a alternativa 
correta: 
(A) lavagem das mãos; máscara PFF2 (N-95) 

(profissional), máscara cirúrgica (paciente durante o 
transporte), quarto privativo. 

(B) higienização das mãos, avental, luvas, quarto 
privativo 

(C) higienização das mãos, máscara cirúrgica (paciente 
durante o transporte), máscara cirúrgica 
(profissional), quarto privativo. 

(D) lavagem das mãos; máscara PFF2 (N-95) (paciente 
durante o transporte), máscara cirúrgica 
(profissional), quarto privativo. 

(E) lavagem das mãos; máscara PFF2 (N-95) (paciente 
durante o transporte), óculos (profissional), quarto 
privativo. 

 
 
Questão 42 
Produtos para saúde que possuam lúmen inferior a cinco 
milímetros ou com fundo cego, espaços internos 
inacessíveis para a fricção direta, reentrâncias ou válvulas 
são denominados: 
 
(A) não-críticos. 
(B) semi-críticos. 
(C) críticos. 
(D) crítico de conformação complexa. 
(E) passíveis de processamento.  

 
 
 
 
 
 

 
Questão 43 
Cirurgias classificadas como infectadas são aquelas 
realizadas em tecidos: 
 
(A) com supuração local, tecido necrótico, feridas 

traumáticas sujas. 
(B) recentemente traumatizados e abertos, de difícil 

descontaminação, com processo inflamatório, mas 
sem supuração. 

(C) de difícil descontaminação, na ausência de supuração 
local, com penetração nos tratos digestório, 
respiratório ou urinário sem contaminação 
significativa. 

(D) estéreis ou de fácil descontaminação, na ausência de 
processo infeccioso local, sem penetração nos tratos 
digestório, respiratório ou urinário, em condições 
ideais de sala de cirurgia. 

(E) de difícil descontaminação, na ausência de supuração 
local. 

 
 
Questão 44 
Em relação aos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 
avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a 
seguir: 
 
I - Os CAPS são dispositivos extra-hospitalares que visam 

substituir o hospital no atendimento à pessoa 
portadora de transtorno mental. 

II - O atendimento nos CAPS deve incluir o 
acompanhamento familiar e a participação nas 
atividades comunitárias. 

III - Embora a equipe do CAPS seja multiprofissional, não é 
obrigatória a presença do técnico de enfermagem 
nesse serviço. 

 
As afirmativas I, II e III são respectivamente: 
 
(A) V, F, F. 
(B) F, V, F. 
(C) V, F, V. 
(D) V, V, F. 
(E) V, V, V. 
 

 
Questão 45 
São direitos da pessoa que necessita de atendimento nos 
serviços de saúde mental, EXCETO: 
 
(A) receber tratamento em ambiente terapêutico. 
(B) ser atendida, preferencialmente, nos serviços 

hospitalares. 
(C) ser protegida de qualquer forma de abuso ou 

exploração. 
(D) ter livre acesso aos meios de comunicação 

disponíveis. 
(E) receber tratamento que tenha por objetivo a sua 

reinserção na família, no trabalho e na comunidade. 
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Questão 46 
Os CAPSad oferecem atendimento diário as pessoas que 
fazem um uso prejudicial de álcool e outras drogas. Sobre 
a assistência prestada nesse dispositivo de atenção em 
saúde mental, é correto afirmar que: 
 
(A) a equipe de saúde deve fazer um planejamento 

terapêutico padrão para todos os usuários e oferecer 
acompanhamento contínuo. 

(B) a principal característica dos CAPSad é a presença de 
leitos para a contenção mecânica dos usuários que 
entram em crise de abstinência. 

(C) a presença diária do usuário no CAPSad tem por 
objetivo principal mantê-lo fora da comunidade, 
onde ele tem acesso ao álcool e outras substâncias 
químicas. 

(D) os CAPSad por terem sido criados especificamente 
para o atendimento de usuários de álcool e outras 
drogas precisam evitar estabelecer articulações com 
os hospitais gerais do seu território. 

(E) as estratégias de prevenção nos CAPSad combinam: 
fornecimento de informações sobre os danos do 
álcool e outras drogas, alternativas para lazer e 
atividades livres de drogas. 

 
 
Questão 47 
Sabe-se que cada cliente reage ao mesmo diagnóstico 
e/ou fase da doença de forma diferente, utilizando-se de 
variados comportamentos físicos, cognitivos e verbais. 
Dessa forma, o cuidado realizado pelo técnico de 
enfermagem deve considerar os seguintes aspectos de 
relacionamento interpessoal, EXCETO: 
 
(A) que a família é parte integrante do cuidado de 

enfermagem. 
(B) que conhecer o contexto social no qual o cliente se 

insere é um importante fator para o planejamento do 
cuidado de enfermagem no domicílio ou na 
instituição de saúde. 

(C) que a relação interpessoal entre técnico de 
enfermagem/cliente/família só é possível durante 
atividades de visita domiciliar. 

(D) que a interação com o cliente visa proporcionar 
maior autonomia deste durante o tratamento. 

(E) que não cabe ao profissional fazer julgamentos sobre 
a percepção da doença pelo cliente e sua família. 

 
 
Questão 48 
Considerando as relações interpessoais na equipe de 
saúde, avalie se o técnico de enfermagem deve: 
 
I- Trabalhar individualmente considerando seu 

conhecimento técnico, interagindo com o enfermeiro 
quando necessário. 

II- Trabalhar conjuntamente com a equipe 
multiprofissional para conseguir maior abrangência 
do cuidado prestado. 

III- Interagir com diferentes profissionais (enfermeiro, 
nutricionista, médico, fisioterapeuta) para fornecer o 
tratamento mais apropriado a cada cliente. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) apenas a afirmativa I está correta. 
(B) apenas a afirmativa II está correta. 
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(D) apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(E) todas as afirmativas estão corretas. 
 
 
Questão 49 
A segurança dos pacientes nos serviços de saúde depende 
da higienização cuidadosa e frequente das mãos dos 
profissionais que atuam nesses serviços. Em relação à 
lavagem das mãos pelos técnicos de enfermagem é 
correto afirmar: 
 
(A) quando tem por objetivo eliminar a sujidade e 

oleosidade das mãos, não deve ser realizada com 
água e sabão/detergente. 

(B) é considerada, isoladamente, a ação mais importante 
para a prevenção e controle das infecções 
hospitalares. 

(C) deve ser realizada com anti-séptico antes de 
qualquer procedimento de enfermagem. 

(D) o uso de luvas em procedimentos que envolvam 
contato com mucosa, sangue e outros fluidos 
corpóreos, secreções ou excreções, dispensa a 
lavagem das mãos. 

(E) durante a assistência de enfermagem que envolva 
contato com diferentes sítios corporais de um 
mesmo cliente não há necessidade do profissional 
lavar as mãos. 

  
 
Questão 50 
O uso de luvas pelo técnico de enfermagem tem diversas 
finalidades e recomendações. Sendo assim, avalie se é 
correto afirmar que: 
 
I-  A luva é considerada um equipamento de proteção 

individual (EPI), cuja função é a prevenção de riscos 
para a saúde do profissional. 

II-  O uso de luvas dispensa a lavagem das mãos pelo 
profissional. 

III- As luvas não devem ser lavadas ou reaproveitadas. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) apenas a afirmativa I está correta. 
(B) apenas a afirmativa II está correta. 
(C) apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(D) apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(E) todas as afirmativas estão corretas. 
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