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TÉCNICO EM ENFERMAGEM
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio
de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha,
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);
g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores,
executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno
de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.
PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 01
Leia a tirinha para responder à questão:

Analise as informações sobre o texto:
I. Há desvio da norma padrão quanto à regência do verbo lembrar no segundo quadrinho;
II. “Os homens são todos uns insensíveis”. O termo destacado tem função sintática de predicativo do sujeito;
III. No terceiro quadrinho, a regência do verbo lembrar está correta;
IV. O ponto de exclamação fora usado nas frases de Aline para demonstrar indignação.
Estão corretas:
A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente

I e III;
II e IV;
I, II e IV;
I e II.

QUESTÃO 02
O texto servirá de base para a questão:
Não corra atrás das borboletas, cuide do seu jardim.
… Muitas vezes, passamos um longo tempo de nossas vidas correndo desesperadamente atrás de algo que
desejamos, seja um amor, um emprego, uma amizade, uma casa etc.
Muitas vezes, a vida usa símbolos, acontecimentos que são sinais para que possamos entender que, antes de
merecermos aquilo que desejamos, precisamos aprender algo importante, precisamos estar prontos e maduros para viver
determinadas situações.
Se isso está acontecendo na sua vida, pare e reflita sobre a seguinte frase: “Não corra atrás das borboletas. Cuide
do seu jardim e elas virão até você!”. Devemos compreender que a vida segue seu fluxo e que esse fluxo é perfeito.
Tudo acontece no seu devido tempo.
Nós, seres humanos, é que nos tornamos ansiosos e estamos constantemente querendo “empurrar o rio”. O rio vai
sozinho, obedecendo ao ritmo da natureza. Se passarmos todo o tempo desejando as borboletas e reclamando porque elas
não se aproximam da gente, mas vivem no jardim do nosso vizinho, elas realmente não virão.
Mas, se nos dedicarmos a cuidar de nosso jardim, a transformar o nosso espaço [a nossa vida] num ambiente
agradável, perfumado e bonito, será inevitável… as borboletas virão até nós!
Dê o que você tem de melhor e a vida lhe retribuirá…!
Disponível em: acordacidade.com.br.

Pode-se afirmar a respeito do texto:

A) Predomina a tipologia narrativa por causa dos verbos de ação no presente do indicativo;
B) O objetivo do texto é provocar uma reflexão sobre o modo de agirmos a fim de alcançarmos nossos objetivos;
C) “...entender que, antes de merecermos aquilo que desejamos, precisamos aprender algo...”. As vírgulas usadas neste
trecho são facultativas;
D) “acontecimentos que são sinais para que possamos entender que, antes de merecermos aquilo que desejamos...”. O
termo destacado é uma conjunção integrante.
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Leia o poema para responder às questões 03 e 04.
Soneto de separação
De repente do riso fez-se o pranto
Silencioso e branco como a bruma
E das bocas unidas fez-se a espuma
E das mãos espalmadas fez-se o espanto.
De repente da calma fez-se o vento
Que dos olhos desfez a última chama
E da paixão fez-se o pressentimento
E do momento imóvel fez-se o drama.
De repente, não mais que de repente
Fez-se de triste o que se fez amante
E de sozinho o que se fez contente.
Fez-se do amigo próximo o distante
Fez-se da vida uma aventura errante
De repente, não mais que de repente.

Vinicius de Moraes

QUESTÃO 03
Observe as proposições, julgando-as certas (C) ou erradas (E):
( ) O eu lírico fora surpreendido com o final do romance e houve uma mudança repentina na vida dele;
( ) O elemento coesivo “de repente” usado no início das primeiras estrofes, enfatiza a ideia de surpresa do eu lírico diante
da separação;
( ) Pode-se inferir que a palavra espalmadas significa fechadas;
( ) Segundo a estrutura e características, pode-se afirmar que o gênero textual é o soneto.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) C, E, C, E;
B) E, C, E, C;
C) C, C, E, E;
D) C, C, E, C.
QUESTÃO 04
A função de linguagem presente no texto é:
A) Emotiva;
B) Apelativa;
C) Referencial;
D) Fática.
QUESTÃO 05
A concordância está correta na frase:
A) Analisou-se várias propostas de mudanças na empresa;
B) Devem haver muitos candidatos preparados fazendo a prova;
C) Soaram duas horas no sino da igreja;
D) Ela estava meia nervosa na hora de realizar a prova.
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RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
QUESTÃO 06
A proposição: “Mônica é pontual e muito organizada.”, tem como negativa:
A) Mônica
B) Mônica
C) Mônica
D) Mônica

não é pontual e nem é muito organizada;
é pontual ou é muito organizada;
não é pontual ou não é muito organizada;
não é pontual e não é muito organizada.

QUESTÃO 07
A negativa da proposição “Todas as crianças são felizes” é:
A) Existe alguma criança que não é feliz;
B) Todas as crianças não são felizes;
C) Nenhuma criança é feliz;
D) A proposição não aceita negativa
QUESTÃO 08
Analise as proposições e marque a alternativa correta com relação as mesmas.
I. “Se fizer sol, então irei ao parque.” A proposição é chamada de condicional;
II. “Alan é médico ou Victor é administrador.” A proposição é chamada de conjunção;
III. “Ou vou para casa ou dormirei na casa da minha mãe.” A proposição é chamada de Disjunção Exclusiva.
Está(ão) correta(s):
A) Apenas o item I;
B) Apenas os itens I e II;
C) Apenas os itens I e III;
D) Os itens I, II e III.
QUESTÃO 09
Foi feito uma pesquisa sobre a preferência por companhias de telefonia (A, B, C) com um total de 1200 pessoas. Constatouse que 50 pessoas usavam as companhias A e B, 130 utilizavam as companhias B e C e 210 utilizavam as companhias A e
C. Sabe-se que 370 pessoas, 530 pessoas e 480 pessoas utilizavam as companhias A, B e C respectivamente.
Quantas pessoas não utilizavam nenhuma das 3 companhias?
A) 150;
B) 170;
C) 210;
D) 250.
QUESTÃO 10
A sequência 1/2, 2/3, 3/4, 4/5… é infinita. A soma do 10º termo mais o 12º termo é:
A) 72/90;
B) 190/110;
C) 241/132;
D) 262/143.
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INFORMÁTICA BÁSICA
QUESTÃO 11
São conhecidos como periféricos os dispositivos que ficam
no entorno do computador ou acessíveis a ele mesmo à
distância. Quanto a comunicação de dados entre esses
componentes e o computador eles são classificados em 4
grupos: entrada, saída, entrada/saída e memória. Marque
a opção que contém apenas periféricos de saída.

QUESTÃO 14
As planilhas eletrônicas possuem funções que possibilitam
a execução de cálculos. Na planilha abaixo, onde está
sendo utilizada a função CONT.SE, após sua execução,
qual será o número a ser exibido na célula C2?

A) Mouse, teclado, joystick;
B) Impressora, monitor de vídeo, caixa de som;
C) Pen drive, cartão de memória, tablet;
D) Disco rígido, roteador, tochpad.
QUESTÃO 12
O sistema operacional é responsável por controlar todos
os componentes do computador. No mercado
internacional existem diversos sistemas operacional para
computadores pessoais. Marque a opção que contém
apenas nomes de sistemas operacionais
A) Windows, Ubuntu, Android;
B) IOS, Solares, PowerPoint;
C) Unix, Fortex, Word;
D) Mozilla, Edge, Opera.

A) 7;
B) 142;
C) 2;
D) 112.

QUESTÃO 13
Existem aplicativos, como Outlook e Thunder Bird, que se
propõem a gerenciar de maneira integrada suas contas de
e-mails. Para configurar uma conta de e-mail nesses
aplicativos são necessários os protocolos de envio e
recebimento de e-mail. Marque a opção que contém um
protocolo exclusivamente de recebimento.

QUESTÃO 15
Para navegar na Web se faz necessário o uso de programa
cliente capaz de enviar e receber requisições HTTP. Os
clientes Web mais comuns são os Browsers, aplicações
apropriadas para navegação de conteúdo Web. Marque a
opção que contém apenas nomes de Browsers.

A) IMAP;
B) SMTP;
C) CLONE;
D) POP3.

A) Firefox, Chrome, Edge;
B) Internet Explorer, Linux, Unix;
C) Word, Excel, PowerPoint.
D) Safari, Opera, Windows.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16
A Anotação de Enfermagem é fundamental para o
desenvolvimento da Sistematização da Assistência de
Enfermagem, pois é fonte de informações essenciais para
assegurar a continuidade da assistência. Constitui diretriz
importante para elaboração das anotações de
enfermagem, a fim de garantir a comunicação correta e
integral entre os profissionais:

QUESTÃO 18
Marque o item com informações FALSAS acerca da técnica
de verificação da pressão arterial.
A) Para acalmar o paciente na verificação, estabeleça um
diálogo com o mesmo durante a realização do
procedimento;
B) O braço a ser utilizado para aferição deve estar na altura
do coração, apoiado, com a palma da mão voltada para
cima e as roupas não devem garrotear o membro;
C) Antes de iniciar a aferição, o procedimento deve ser
explicado ao paciente, que deve aguardar em repouso
por uns 3 a 5 minutos em ambiente calmo;
D) Se o paciente estiver sentado, as pernas devem estar
descruzadas, os pés apoiados no chão e o dorso
recostado na cadeira e relaxado.

A) Usar grafia correta e criar abreviações e símbolos a fim
de sintetizar as informações;
B) A anotação de uma informação no prontuário deve ser
realizada ao final do expediente, a fim de não atrasar
as demais atividades;
C) Informações longas e descritas em maiores detalhes
são preferíveis à uma anotação curta;
D) As informações devem ser registradas em ordem
cronológica.

QUESTÃO 19
Marque a opção com informações FALSAS acerca das
características
das
vias
de
administração
de
medicamentos.

QUESTÃO 17
Analise as informações abaixo que se referem a ações a
serem seguidas para remoção do cateter vesical de
demora. Assinale a opção que corresponde a ordem de
realização das ações descritas para que a técnica de
retirada do cateter vesical de demora promova a função
normal da bexiga e evite traumas à uretra.

A) A via intramuscular é geralmente utilizada para
administrar volumes que variam de 1,5 a 5 ml;
B) A via subcutânea é a mais comum para realização de
testes de alergia, prova tuberculínica e vacinação BCG;
C) O glúteo dorsal, o deltoide e o vasto lateral são
músculos bastante utilizados para administração de
medicamentos;
D) A via subcutânea corresponde ao tecido adiposo.

1. Remover fita adesiva de fixação do cateter vesical;
2. Retirar lentamente toda a solução para esvaziar o balão
lentamente;
3. Posicionar o paciente;
4. Explicar que o paciente sentirá uma sensação de
queimação conforme é retirado o cateter;
5. Higienização das mãos e calçar de luvas limpas;
6. Puxar o cateter para fora delicada e lentamente;
7. Inserir seringa na porta de injeção do balão do cateter.
A sequência correta em que ocorre a ordem das ações, é:

QUESTÃO 20
A drenagem postural é um componente de higiene
pulmonar que consiste em drenagem, posicionamento e
virada, com o objetivo de melhorar a limpeza e oxigenação
do pulmão. Considerando o segmento pulmonar a ser
drenado e o respectivo posicionamento do paciente,
associe as colunas abaixo:

A) 4,
B) 5,
C) 4,
D) 1,

SEGMENTO PULMONAR
SA - Segmentos apicais;
LS - Lobos superiores/segmento anterior;
LI - Lobos inferiores/segmento anterior.

3,
3,
5,
3,

7,
1,
7,
7,

1,
7,
2,
4,

2,
2,
1,
2,

6,
4,
3,
6,

5;
6;
6;
5.

POSICIONAMENTO
( ) Posição em supino de Trendelenburg;
( ) Decúbito dorsal com cabeceira elevada;
( ) Sentado ao lado do leito.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) LI, LS, SA;
B) SA, LI, LS;
C) LS, SA, LI;
D) LI, SA, LS.
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QUESTÃO 21
Correspondem a possíveis atividades de enfermagem na
fase pré-operatória, exceto:

QUESTÃO 24
As precauções padrão compreendem princípios e
procedimentos para prevenir e controlar a infecção e sua
propagação, aplicando-se ao contato com sangue ou fluido
corporal, pele não intacta e mucosa de todos os pacientes,
protegendo tanto o cliente quanto o trabalhador de saúde.
Considerando os procedimentos que as integram, analise
as afirmativas a seguir como verdadeiro ou falso e marque
o item correspondente.

A) Em caso de cirurgia abdominal, o enema pode ser
prescrito com o objetivo de permitir a visualização
satisfatória do sítio cirúrgico e evitar o trauma do
intestino ou contaminação do peritônio por fezes;
B) Inspecionar cavidade oral, removendo dentaduras ou
pontes;
C) As joias não são usadas na sala de cirurgia, alianças e
piercings devem ser removidos;
D) Posicionar o paciente para alinhamento funcional e
exposição do sítio cirúrgico.

( ) Deve-se lavar com água e sabonete ou friccionar as
mãos com álcool 70% antes e após o contato com
qualquer paciente, após a remoção das luvas e após
o contato com sangue ou secreções;
( ) Deve-se usar luvas apenas quando houver risco de
contato com sangue, secreções ou membranas
mucosas. Retirá-las logo após o uso, higienizando as
mãos em seguida;
( ) É opcional o uso de óculos, máscara e/ou avental
quando houver risco de contato de sangue ou
secreções, para proteção da mucosa de olhos, boca,
nariz, roupa e superfícies corporais;
( ) Seringas e agulhas devem ser desconectadas para
serem descartadas em recipientes apropriados.

QUESTÃO 22
Com relação à segurança do paciente durante a realização
dos procedimentos de aspiração endotraqueal e de
traqueostomia, assinale o item INCORRETO.
A) Sempre que possível realizar a aspiração traqueal
anteriormente à aspiração faríngea;
B) O uso rotineiro de soro fisiológico para lavagem da via
não é recomendado, pois seu uso está associado a
efeitos adversos na via respiratória;
C) Deve-se aumentar a suplementação de oxigenoterapia
durante o procedimento, pois a hiperventilação
promove alguma proteção contra ao declínio de
oxigênio induzido pela aspiração;
D) Deve-se realizar o procedimento com o uso de luvas não
estéreis.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) F, F, F, F;
B) V, V, V, V;
C) V, V, F, F;
D) V, V, F, V.
QUESTÃO 25
A realização periódica do exame citopatológico continua
sendo a estratégia mais adotada para o rastreamento do
câncer do colo do útero. Considerando as orientações a
serem fornecidas para as mulheres antes da realização
deste exame, assinale o item INCORRETO.

QUESTÃO 23
Analise as assertivas abaixo que se referem ao tratamento
de itens e equipamentos hospitalares quanto à
necessidade de limpeza, desinfecção e esterilização, e em
seguida assinale o item INCORRETO.
A) A limpeza envolve a remoção de toda a sujeira de
objetos e superfícies, geralmente envolvendo a
utilização de água e ação mecânica com detergentes ou
produtos enzimáticos;
B) Itens não críticos, como as comadres e utensílios para
alimentação, precisam ser desinfetados;
C) A esterilização compreende a eliminação completa de
todos os micro-organismos, exceto esporos;
D) Itens críticos são os que penetram nos tecidos estéreis
ou no sistema vascular, como cateteres vesicais e
cateteres cardíacos e, portanto, precisam ser estéreis.

A) A utilização de lubrificantes, espermicidas ou
medicamentos vaginais deve ser evitada por 48 horas
antes da coleta;
B) O melhor momento para realização do exame é o
período menstrual, sendo que, no caso de sangramento
vaginal anormal, o exame ginecológico é mandatório e
a coleta, se indicada, pode ser realizada;
C) A realização de exames intravaginais, como a
ultrassonografia, também deve ser evitada nas 48 horas
anteriores à coleta;
D) Embora usual, a recomendação de abstinência sexual
prévia ao exame só é justificada quando são utilizados
preservativos com lubrificante ou espermicidas.
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QUESTÃO 26
O profissional de saúde tem papel fundamental na
promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Para
tanto, precisa de conhecimento e habilidades relacionados
a aspectos técnicos da lactação, levando em consideração
questões emocionais, a cultura familiar, a rede social de
apoio à mulher, entre outras. Todo profissional de saúde
que presta assistência a mães e bebês deve saber
observar criticamente uma mamada. São sinais indicativos
de técnica inadequada de amamentação:

QUESTÃO 28
A pré-eclâmpsia consiste no aparecimento de hipertensão
e proteinúria após 20 semanas de gestação, em gestante
previamente normotensa, sendo uma condição clínica que
acarreta grandes riscos para a saúde materna e fetal. O
sulfato de magnésio apresenta-se como a primeira escolha
de terapia anticonvulsivante para prevenir a ocorrência de
eclampsia. No que concerne aos cuidados com o uso do
sulfato de magnésio, analise as assertivas como
verdadeiras ou falsas e assinale a opção correta.

A) Bochechas do bebê encovadas a cada sucção e ruídos
da língua;
B) O pescoço do bebê está levemente estendido;
C) O corpo e a cabeça do bebê estão alinhados;
D) Os lábios do bebê estão curvados para fora, formando
um lacre.

I.

A administração da dose de manutenção deverá ser
suspensa caso a frequência respiratória tenha menos
de 16 incursões por minuto;
II. O gluconato de cálcio a 10% atua como antídoto a ser
utilizado no caso de eventual parada respiratória;
III. A administração da dose de manutenção deverá ser
suspensa caso a diurese seja inferior a 100ml durante
as 4 horas precedentes.

QUESTÃO 27
Constituem orientações verdadeiras acerca do leite
materno ordenhado e sua oferta ao bebê, com a finalidade
de promoção do aleitamento materno, EXCETO:

É correto afirmar:
A) Apenas o item III é verdadeiro;
B) Apenas os itens II e III são verdadeiros;
C) Apenas o item II é verdadeiro;
D) Os itens I, II e III são verdadeiros.

A) O leite ordenhado deve ser oferecido à criança de
preferência em mamadeiras higienizadas em água
fervente;
B) O leite ordenhado cru (não pasteurizado) pode ser
conservado em geladeira por 12 horas e no freezer ou
congelador por 15 dias;
C) Antes de ser oferecido à criança, o leite ordenhado
congelado deve ser descongelado de preferência dentro
da geladeira e em seguida aquecido em banho‑maria
fora do fogo;
D) Antes de oferecer o leite à criança, este deve ser agitado
suavemente para homogeneizar a gordura.

QUESTÃO 29
Com relação ao transporte do paciente em ambiente
interno aos serviços de saúde, assinale a opção
INCORRETA.
A) O transporte de paciente grave com risco iminente de
vida deve ser acompanhado por no mínimo 1
Enfermeiro e 1 Técnico de Enfermagem;
B) O transporte de paciente estável sob o ponto de vista
clínico e de Enfermagem, fisicamente autossuficiente,
deve ser acompanhado de no mínimo, 1 Enfermeiro ou
Técnico de Enfermagem;
C) Não compete aos profissionais de Enfermagem a
condução do meio (maca ou cadeira de rodas) em que
o paciente está sendo transportado;
D) Na etapa de estabilização, os primeiros trinta a sessenta
minutos pós-transporte, deve-se, na Unidade receptora,
atentar para alterações nos parâmetros hemodinâmicos
e respiratórios do paciente, especialmente quando em
estado crítico.
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QUESTÃO 30
Algumas ações simples como higienização das mãos,
identificação do paciente, comunicação efetiva, entre
outras que são aplicáveis e exequíveis, fazendo parte da
rotina diária de enfermagem, subsidiam o cuidado a todos
os pacientes e visam à prevenção de danos e promoção
da segurança do paciente. Acerca de estratégias para
promoção da segurança do paciente, assinale a opção
CORRETA.
A) A fricção antisséptica das mãos com preparações
alcóolicas pode substituir a higienização com água e
sabonete líquido quando as mãos estiverem
visivelmente sujas;
B) Recomenda-se que o número do quarto/enfermaria do
paciente seja utilizado como identificador do mesmo;
C) Identificar o registro efetuado no prontuário com
assinatura do profissional e o carimbo com nome legível
e número de registro no conselho;
D) O uso de luvas pode substituir a necessidade de
higienização das mãos.
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