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TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 

01 - A lei nº 8.080/90 conceituou e definiu objetivos e atribuições do Sistema 
Único de Saúde (SUS) por meio de diretrizes. Uma das diretrizes é a agilidade, 
que se refere a:  

A) Igualdade de oportunidade à saúde para todos os cidadãos, 
independentemente do status social do usuário.  

B) Vínculos de serviços com seus usuários, privilegiando os núcleos 
familiares e comunitários.  

C) Condições técnicas e materiais para programar, acompanhar e 
controlar a prestação de serviços.  

D) Atendimento aos trabalhadores inseridos no mercado de trabalho ou 
contribuintes da Previdência Social.  
 
02 - Sobre as instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde, de que trata a 
Lei n. 8.142/90, assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as 
lacunas da frase abaixo.  
 ____________, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado 
composto por ____________, atua na formulação de estratégias e no controle 
da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos 
aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo 
chefe do poder legalmente constituído em/na ____________.  
  A) A Conferência de Saúde – representantes dos vários segmentos 
sociais – esfera do governo federal.  

B) O Conselho de Saúde – representantes dos vários segmentos sociais 
– esfera do governo municipal.  

C) A Conferência de Saúde – representantes do governo, prestadores 
de serviço, profissionais de saúde e usuários – esfera do governo federal.  

D) O Conselho de Saúde – representantes do governo, prestadores de 
serviço, profissionais de saúde e usuários – cada esfera do governo.  
 
03- Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é proibido 
ao profissional de enfermagem:  
  A) promover e ser conivente com a injúria, a calúnia e a difamação de 
membro da equipe de enfermagem, equipe de saúde e de trabalhadores de 
outras áreas, de organizações da categoria ou instituições.  

B) recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência 
técnico-científica, ética e legal.  

C) ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e 
coletividade, necessárias ao exercício profissional.  

D) aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que 
dão sustentação a sua prática profissional.  
 
04 - Dentre as penalidades pelo descumprimento do Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem encontra-se a multa, que consiste na 
obrigatoriedade de pagamento: 

A) De 1 (um) a 10 (dez) vezes o valor da anuidade da categoria 
profissional a qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento. 
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B) De 2 (dois) a 11 (onze) vezes o valor da anuidade da categoria 
profissional a qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento. 

C) De 3 (três) a 12 (doze) vezes o valor da anuidade da categoria 
profissional a qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento. 

D) De 4 (quatro) a 13 (treze) vezes o valor da anuidade da categoria 
profissional a qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento. 
 
05 - Assinale a alternativa que indica a solução utilizada nos hospitais para a 
antissepsia da pele, mãos e antebraço da equipe cirúrgica.  

A) Clorexidina  
B) Ácido peracético  
C) Solução de álcool a 70%  
D) Peróxido de hidrogênio  

 
06 - O técnico de enfermagem, precisa aplicar alguns cuidados com relação à 
autoproteção. No manuseio de agulhas e outros materiais pérfuro-cortantes, 
são essenciais os seguintes cuidados: 

A) Deve-se entortar as agulhas e descartá-las. 
B) Nunca recapear agulhas antes de descartá-las. 
C) Recapear as agulhas antes de descartá-las. 
D) Recapear as agulhas e desprezá-las no lixo. 

 
07 - Com relação à verificação dos sinais vitais, assinale a alternativa correta. 

A) A pressão arterial varia de indivíduo para indivíduo e independente de 
suas condições físicas. 

B) A respiração é controlada pelo tronco cerebral,não tendo, assim, o 
controle voluntário. 

C) O local mais indicado para verificação da temperaturaé a axila, por 
oferecer maior precisãoem menor tempo. 

D) A pressão sistólica representa a intensidade da contração ventricular 
e a diastólica, o grau de resistência periférica. 
 
08 - Com relação à administração de medicamentos, podemos afirmar que: 

A) Na aplicação de medicação pela via subcutânea, deve haver 
formação de pápula. 

B) A seringa mais adequada para a aplicação de injeção intradérmica é 
a de 10 ml.  

C) medicamentos iguais provocam reações iguais em indivíduos 
diferentes. 

D) Quando for necessária a aplicação de medicamento por via 
intramuscular, durante um tempo mais prolongado, é indicado o rodízio entre 
os locais de aplicação. 
 
09 - A administração da dosagem correta de medicamentos é uma das 
responsabilidades do Técnico de Enfermagem. Sendo assim, se você precisa 
administrar 0,4 mg de Decadron EV (endovenosa), e só dispõe de frascos de 4 
mg/ml, a dosagem a ser administrada será de: 

A) 0,1 ml 
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B) 0,15 ml 
C) 0,18 ml 
D) 0,2 ml 

 
10 - Apesar do declínio observado no Brasil, a mortalidade infantil permanece 
como uma grande preocupação da saúde pública. Os níveis atuais são 
considerados elevados e incompatíveis com o desenvolvimento do País, além 
de que há sérios problemas a superar, como as persistentes e notórias 
desigualdades regionais e intraurbanas, com concentração dos óbitos na 
população mais pobre. Em relação a este contexto, considerando as doenças 
que representam o maior índice de mortalidade infantil, em crianças menores 
de cinco (5) anos, no Brasil, assinale a alternativa CORRETA.  

A) Bronqueolite e desidratação.  
B) Tétano e diarreia.  
C) Pneumonia e diarreia.  
D) Bronqueolite e dengue.  

  
 
11 - O diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por 
hiperglicemia e associadas a complicações, disfunções e insuficiência de vários 
órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos 
sangüíneos. Identifique um dos fatores abaixo que não é indicativo de risco 
para uma pessoa desenvolver o diabetes: 

A ) Obesidade 
B ) Verminose 
C ) Antecedente familiar 
D ) Hipertensão arterial 

 
12 - A cisticercose é uma doença infecciosa, parasitária, potencialmente 
grave.Sobre as características da cisticercose, assinale a alternativa correta. 

A) É causada pela forma adulta da Taenia solium no intestino delgado; 
causa diarreia crônica e anemia ferropriva. É a tênia da carne suína. 

B) É causada pela forma adulta da Taenia Saginata no intestino delgado; 
causa diarreia crônica e anemia ferropriva. É a tênia da carne bovina. 

C) É causada pela larva da Taenia solium nos intestino grosso; pode 
causar obstrução intestinal e requerer intervenção cirúrgica. É a tênia da carne 
bovina. 

D) É causada pela larva da Taenia solium nos tecidos. Nas formas 
graves as larvas estão localizadas no sistema nervoso central e podem causar 
convulsões e aumento da pressão intracraniana. É a tênia da carne suína. 
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13 - São doenças preveníveis por imunização: 
A) Coqueluche , Difteria, Parotidite , Febre Amarela, Meningite por 

Haemophilus, Tuberculose Pulmonar 
B) Coqueluche , Diabetes, Difteria, Parotidite , Febre Amarela, Meningite 

por Haemophilus, Tuberculose Pulmonar. 
C) Coqueluche , Difteria, Fibromialgia, Febre Amarela, Meningite por 

Haemophilus, Tuberculose Pulmonar. 
D) Coqueluche , Anemia, Parotidite , Febre Amarela, Meningite por 

Haemophilus, Tuberculose Pulmonar. 
 
14 - Uma pessoa adulta foi á Unidade Básica de Saúde, sem a carteira de 
vacinação, a fim  de ser vacinado para febre amarela. Diante dessa informação 
a conduta correta é: 
  
I. Vacinar e orientá-la para trazer a carteira de vacinação posteriormente.  
II. Não vacinar se ela for imunodeprimida.  
III. Não vacinar se ela estiver com diarréia.  
IV. Perguntar se ela tomou essa vacina a mais de 10 anos.  

A) I e II.  
B) I e III.  
C) II e III.  
D) II e IV. 

 
 
15 - As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) estão entre os problemas 
de saúde pública mais comuns no Brasil e em todo o mundo. São doenças 
sexualmente transmissíveis: 

A) Herpes Simples Genital, Gonorréia, AIDS, Condiloma 
Acuminado/HPV. 

B) Tuberculose, Gonorréia, Leptospirose, Condiloma Acuminado/HPV. 
C) Herpes Simples Genital, rubéola, AIDS, Condiloma Acuminado/HPV. 
D) Herpes Simples Genital, Gonorréia, Diabetes, Condiloma 

Acuminado/HPV. 
 
16 - O profissional técnico de enfermagem administrou uma solução de 
eletrólitos em 06 horas, estava prescrita para infundir em 12 horas. O evento de 
não conformidade medicamentosa praticada pelo profissional, segundo Código 
de Ética dos profissionais de  enfermagem é considerado:  

A) Imperícia.  
B) Injúria.  
C) Omissão.  
D) Imprudência.  

  
17 - Assinale a alternativa CORRETA. Durante o procedimento de entubação 
orotraqueal, são algumas das funções do técnico em enfermagem:  

A) disponibilizar o material de aspiração conectado à rede de vácuo; 
aspirar as vias aéreas, se necessário; fixar a cânula orotraqueal.  
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B) disponibilizar o material de aspiração conectado à rede de vácuo; 
escolher o tamanho da cânula orotraqueal a ser utilizada; fixar a cânula 
orotraqueal.  

C) aspirar as vias aéreas, se necessário; fixar a cânula orotraqueal; 
auscultar o paciente para certificar a posição da cânula nas vias aéreas.  

D) auscultar o paciente para certificar a posição da cânula nas vias 
aéreas; ventilar o paciente, quando solicitado; verificar a integridade do cuff da 
sonda orotraqueal.  
.  
 
18 - Em relação à lavagem das mãos, analise as afirmativas abaixo. 
  
I. Lavar as mãos é o procedimento mais simples e importante para prevenir a 
infecção hospitalar.  
II. No uso de torneiras com contato manual para fechamento, deve-se sempre 
utilizar papel toalha.  
III. O uso coletivo de toalhas de tecido é contraindicado, pois estas 
permanecem úmidas, favorecendo a proliferação microbiana.  
IV. Deve-se evitar água muito quente ou muito fria a fim de prevenir o 
ressecamento da pele.  
V. A higienização antisséptica das mãos tem a finalidade de promover a 
remoção de sujidades e micro-organismos, reduzindo a carga microbiana das 
mãos com auxílio de um antisséptico.  
  
Assinale a alternativa CORRETA.  
  

A) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.  
B) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.  
C) Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas.  
D) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.  

 
19 - O paciente com diagnóstico de acidente vascular cerebral (AVC) está 
sujeito a múltiplas complicações e o tratamento focaliza o início imediato da 
reabilitação para quaisquer déficits. Os cuidados de enfermagem direcionados 
a um paciente idoso com AVC incluem:  
  
I. observar o nível de consciência e a presença de hemiparesia para avaliar a 
evolução do quadro clínico.  
II. realizar um esquema regular de mudança de posição para minimizar a 
pressão e evitar ruptura cutânea.  
III. encorajar a diminuição da ingesta hídrica para evitar incontinência urinária.  
IV. medir frequentemente a pressão arterial para controlar a hipotensão.  
V. realizar higiene oral para evitar acúmulo de alimentos na boca.  
VI. observar regurgitação de alimentos ou líquidos em decorrência do 
comprometimento da boca, língua, palato, laringe e faringe.  
  
Assinale a alternativa CORRETA.  
  A) Somente as afirmativas II e V estão corretas.  
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B) Somente as afirmativas I, II, V e VI estão corretas.  
C) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.  
D) Somente as afirmativas II, V e VI estão corretas.  

  
 
20 - Sobre a comunicação no trabalho de enfermagem, analise as afirmativas 
abaixo.  
  
I. As anotações de enfermagem são o meio utilizado por ela para informar 
sobre a assistência prestada e, como consequência, uma fonte disponível para 
avaliação da eficiência e eficácia dessa assistência.  
II. Registrar corretamente as situações que envolvem o doente é uma 
responsabilidade somente dos técnicos e auxiliares de enfermagem.  
III. As anotações de enfermagem fornecem dados que servem de fonte de 
investigação e pesquisa para os profissionais da área da saúde e de outras 
áreas afins.  
IV. Apresentar-se ao paciente, explicar o que vai ser realizado e solicitar a 
autorização para a realização dos cuidados facilita o processo comunicacional 
entre profissional e paciente.  
V. Os registros realizados no prontuário do paciente torna-se um documento 
legal de defesa dos profissionais, devendo, portanto, estar imbuídos de 
autenticidade e de significado legal.  
  
Assinale a alternativa CORRETA.  
  A) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.  

B) Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas.  
C) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.  
D) Somente as afirmativas I, III, IV e V estão corretas.  

 
 
21 - Quantas gotas deverão correr, em um minuto, para administrar 1.000 ml 
de soro glicosado (SG) a 5% de 6 em 6horas? 

A) 58 gotas 
B) 54 gotas 
C) 56 gotas 
D) 52 gotas 

 
22- De acordo com o disposto na Lei n°10.216, de 06 de abril de 2001, 
referente à proteção e aos direitos das pessoas portadoras de transtorno 
mental (Lei Paulo Delgado), é INCORRETO afirmar: 

A) O tratamento em regime de internação deve ser estruturado para 
oferecer assistência integral ao paciente, incluindo assistência médica, social, 
psicológica, e ocupacional. 

B) O tratamento deve apresentar como finalidade permanente a 
reinserção social do paciente em seu meio. 

C) A internação psiquiátrica deve ser realizada mediante laudo médico 
que caracterize seus motivos. 
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D) É permitida a internação de pacientes portadores de transtornos 
mentais em instituições com características asilares. 
 
23 - O Ministério da Saúde (cadernos do aluno) define disúria como: 

A) micção com sangue 
B) micção dolorosa 
C) micção com pus 
D) micção ausente 

 
24- Segundo o Ministério da Saúde, o paciente com diagnóstico de hipertensão 
arterial pode apresentar os seguintes sintomas: 

A) Escotomas e sudorese. 
B) Cefaléia matinal e dor no peito. 
C) Cefaléia occipital e escotomas. 
D) Tremores e sudorese. 

 
25 - Ao preparar um curativo simples, devemos retirar o curativo sujo com:  

A) Pinças limpas;  
B) Pinças estéreis;  
C) Gaze limpa;  
D) Mãos enluvadas;  
 
 

26- São fatores de risco para o Diabetes Mellitus 
1. História familiar de obesidade. 
2. Hipertensão arterial / sedentarismo. 
3. Colesterol e triglicerídios elevados. 
4. Sede intensa. 

 
Estão corretas as alternativas 

(A) 1, 2, 3 e 4. 
(B) 1 e 3. 
(C) 2, 3 e 4. 
 (D) 1, 2 e 3. 

  
27- No século XXI, a tuberculose ainda representa um grave problema de 
saúde pública. Quanto a sua transmissão é correto afirmar, EXCETO: 

A) transmitida pelo mycrobacterium tuberculosis. 
B) Quem transmite a infecção é o doente portador de lesão pulmonar 

através de tosse e do espirro. 
C) O risco de contaminação está intimamente ligado à densidade bacilar 

no ar respirado. 
D) É uma doença com transmissão por fômites. 

 
28- A seleção de um curativo é feita com base em suas propriedades. O 
curativo semi-oclusivo é: 
 

A) absorvente e comumente é utilizado em feridas cirúrgicas. 
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B) aquele que não permite a passagem de ar ou fluídos. 
C) apropriado para cortes superficiais e de pequena extensão. 
D) aquele que é realizado em ferimentos descobertos e que não tem 

necessidade de serem ocluídos. 
 
 
29 - A Epidemiologia não lida diretamente com “doença”, noção  
essencialmente clínica. O termo “fator de risco” é mais comumente  
utilizado e significa: 

A) o atributo de um grupo com menor incidência de uma doença ou 
agravo à saúde. 

B) o atributo de pessoas com prevalência de doenças específicas. 
C) o atributo de um grupo da população que apresenta maior incidência 

de uma doença ou agravo à saúde. 
D) o atributo de um grupo de animais que apresenta menor incidência de 

uma doença. 
 
30- São sinais, que quando aparecem com muita intensidade, devem ser 
analisados dentro do contexto familiar, para detectar precocemente transtorno 
mental: 
 
1. Desinteresse, irritabilidade. 
2. Ansiedade, esgotamento. 
3. Tristeza, mau humor. 
4. Medo, delírio. 
 
Está correta a alternativa: 

(A) 1 e 2. 
(B) 1, 2 e 4. 
(C) 1, 2 e 3. 
(D) 1, 2, 3 e 4. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

31– A energia mais limpa do mundo, disponível em diversos lugares e 
considerada uma boa alternativa às energias não-renováveis é a energia 
eólica. Esta energia é gerada a partir de: 

A) energia solar. 
B) água. 
C) vento. 
D) energia nuclear. 

 

32 – o país que sediará as Olimpíadas de 2016 é: 
A) Estados Unidos. 
B) Brasil. 
C) China. 
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D) Inglaterra. 
 

33 – sobre o perfil profissional desejável para os dias atuais, são corretas as 
afirmativas, EXCETO: 

A) desvalorizar a formação superior. 
B) enfrentar desafios éticos, sociais, culturais e ambientais. 
C) atualizar-se constantemente. 
D) dominar as novas tecnologias. 

 

 

34- O Uruguai, no último mês de dezembro, esteve presente nos noticiários 
com grande destaque em virtude da aprovação de uma legislação que gerou 
grande polêmica. 
Assinale a alternativa que a identifica. 

A) A legalização da produção, distribuição e venda de maconha, sob 
controle do Estado. 

B) Concedeu ao Cannabis- IRCCA, grupo privado autorizado pelo 
Ministério da Saúde Pública, o controle da produção, distribuição e venda de 
maconha. 

C) Legalizou a venda de drogas como a maconha e de pequenas doses 
de drogas pesadas (cocaína, heroína, etc.), desde que adquiridas em 
estabelecimentos do Estado. 

D) Permitiu o livre cultivo, distribuição e venda de maconha, em qualquer 
quantidade, desde que o comprador se identifique e tenha idade superior a 16 
anos. 
 

35- O Dia Mundial de Luta contra a AIDS foi instituído pela Organização 

Mundial de Saúde  

(OMS) em 1988. Este dia é comemorado internacionalmente em qual data?  

A) 02 de outubro.  

B) 22 de novembro.  

C) 01 de dezembro.  

D) 01 de outubro.  

 

 

36-O atual ministro da saúde é médico sanitarista e doutor em Saúde Coletiva, 
professor universitário, pesquisador nas áreas de gestão e planejamento em 
saúde, foi nomeado ministro em Fevereiro de 2014. O seu nome é: 

A) Arthur Chioro  
B) José Serra 
C) Alexandre Padilha 
D) Guido Mantega 
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37- Porto Belo é uma das cidades mais belas do litoral brasileiro e abriga 
algumas das praias mais concorridas de Santa Catarina e do Brasil.Tem como 
principais atividades econômicas a pesca e o turismo e comemora o seu 
aniversário no dia:  

A) 21 de Dezembro 
B) 11 de Janeiro 
C) 25 de Abril 
D) 13 de Outubro 

 
 
38- O relatório sobre a epidemia divulgado [em dezembro de 2010] mostra que 
o número de infecções pelo vírus caiu quase 20% nos últimos dez anos. O 
estudo do programa das Nações Unidas que coordena a campanha de 
combate à doença ressalta um fato inédito: pela primeira vez, a queda do 
número de novas infecções está ligada à disseminação do conhecimento sobre 
o vírus [causador da doença].  

A) HIV 
B) Hepatite 
C) Febre amarela 
D) Varíola 

 
 
39- No ano de 2013, o governo anunciou um programa bastante polêmico que 
tem em uma de suas propostas a vinda de profissionais de Cuba. Qual o 
profissional? E qual o nome do programa? 

A) Enfermeiro – Mais Saúde 
B) Médico – Mais Saúde 
C) Médico – Mais Médicos 
D) Dentista – Brasil Sorridente  

 
 

 

40-A Lei nº 14.651, de 12 de janeiro de 2009, institui um importante programa 

de atenção às crianças, jovens, adultos, etc., que sofrem com qualquer tipo de 

constrangimento, humilhação, intimidação, chantagem perante o outro.  

  

Esta Lei diz respeito:   
A) ECA – Estatuto da Criança e Adolescente.  

B) Lei dos Crimes da Internet.  

C) Programa de Combate ao Bullying.  

D) Plano Nacional da Educação.  

 
 

 
 
 
 


