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Preencha primeiramente os campos de identificação e leia as instruções abaixo.  

NÃO ABRA O CADERNO DE PROVAS ANTES DE RECEBER ORDEM PARA FAZÊ-LO. 
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NOME DO CANDIDATO 

Nº. DE INSCRIÇÃO DOC. IDENTIDADE SALA 

ASSINATURA  DO  CANDIDATO 

INSTRUÇÕES DE 

PREENCHIMENTO DA 

FOLHA DE RESPOSTAS 

 

 Não rasure esta Folha de 

Respostas. 

 Preencha as questões 

com caneta de tinta azul 

ou preta sem falhas. 

Instruções para realização da prova 

01. Este caderno de provas contém 20 questões de múltipla escolha. 

02. Para cada questão existe apenas uma resposta correta. 

03. Leia atentamente a questão no caderno e escolha a alternativa que julgar correta. 

04. Faça a sua prova em silêncio, para que todos façam também. 

05. Não será permitida qualquer espécie de consulta. 

06. Não será fornecido outro caderno de provas, exceto no caso do item 08. 

07. O tempo de duração da prova é aquele anotado na lousa. 

08.  Verifique se a prova contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, 

falta de questões, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal atenderá você e trocará 

o seu caderno. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
01. Sobre fundamentos básicos de enfermagem, analise as proposições seguintes: 

I. A Enfermagem - reconhecida por seu respectivo conselho profissional - é uma profissão que possui um corpo de 
conhecimentos próprios, voltados para o atendimento do ser humano nas áreas de promoção, prevenção, recuperação e 
reabilitação da saúde, composta pelo Enfermeiro, Técnico e Auxiliar de Enfermagem. 

II. A Enfermagem realiza seu trabalho em um contexto mais amplo e coletivo de saúde, em parceria com outras categorias 
profissionais representadas por áreas como Medicina, Serviço Social, Fisioterapia, Odontologia, Farmácia, Nutrição, etc. 

III. O atendimento integral à saúde pressupõe uma ação conjunta dessas diferentes categorias, pois apesar do saber específico 
de cada uma, existe uma relação de interdependência e complementaridade. 

IV. Nos últimos anos, a crença na qualidade de vida tem influenciado, por um lado, o comportamento das pessoas, levando a 
um maior envolvimento e responsabilidade em suas decisões ou escolhas. 

 
Está correto o que se afirma em: 
(A) II, III e IV. 
(B) I, III e IV. 
(C) I, II e IV. 
(D) I, II, III e IV. 

 
 
02. Analise as proposições seguintes: 

I. A assistência da Enfermagem não baseia-se em conhecimentos científicos e métodos que definem sua implementação. 
II. A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma forma planejada de prestar cuidados aos pacientes. 
III. Os componentes ou etapas dessa sistematização variam de acordo com o método adotado, sendo basicamente composta 

por levantamento de dados ou históricos de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, plano assistencial e avaliação. 
IV. As ações de Enfermagem permitem identificar as necessidades de assistência de saúde do paciente e propor as 

intervenções que melhor as atendam. 
 

Está correto o que se afirma em: 
(A) I, II, III e IV. 
(B) II, III e IV. 
(C) I, II e III. 
(D) II e III. 

 
 
03. Dadas as assertivas abaixo, aponte a alternativa correta: 

I. O termo hospital origina-se do latim hospitium, que quer dizer local onde se hospedam pessoas, em referência a 
estabelecimentos fundados pelo clero, a partir do século IV dC, cuja finalidade era prover cuidados a doentes e oferecer 
abrigo a viajantes e peregrinos. 

II. Segundo o Ministério da Saúde, hospital é definido como estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência sanitária 
em regime de internação a uma determinada clientela, ou de não-internação, no caso de ambulatório ou outros serviços. 

III. As unidades básicas de saúde (integradas ou não ao Programa Saúde da Família) não podem funcionar como porta de 
entrada para o sistema, reservando-se o atendimento hospitalar para os casos mais complexos - que, de fato, necessitam de 
tratamento em regime de internação. 

IV. De maneira geral, o hospital secundário oferece alto grau de resolubilidade para grande parte dos casos, sendo poucos os 
que acabam necessitando de encaminhamento para um hospital terciário. 

 
Está correto o que se afirma em: 
(A) I, II, III e IV. 
(B) I, II e IV. 
(C) II e III. 
(D) III e IV. 

 
 
04. Aponte a alternativa correta: 

I. O movimento de humanização do atendimento em saúde procura maximizar o sofrimento do paciente e seus familiares, 
buscando formas de tornar mais agressiva a condição do doente institucionalizado. 

II. A internação é a admissão do paciente para ocupar um leito hospitalar, por período igual ou maior que 24 horas. 
III. O termo paciente, por exemplo, deriva do verbo latino patiscere, que significa padecer e, expressa uma conotação de 

dependência, motivo pelo qual cada vez mais se busca outra denominação para o receptor do cuidado. 
IV. Há crescente tendência em utilizar o termo cliente, que melhor reflete a forma como vêm sendo estabelecidos os contatos 

entre o receptor do cuidado e o profissional, ou seja, na base de uma relação de interdependência e aliança. 
 

Está correto o que se afirma em: 
(A) I e II. 
(B) I, II e III. 
(C) II, III e IV. 
(D) I, II, III e IV. 

 



 

 
05. Analise as proposições seguintes: 

I. Uma das tarefas do profissional de enfermagem é o registro, no prontuário do paciente, de todas as observações e 
assistência prestada ao mesmo - ato conhecido como anotação de enfermagem. 

II. A importância do registro reside no fato de que a equipe de enfermagem é a única que permanece continuamente e sem 
interrupções ao lado do paciente, podendo informar com detalhes todas as ocorrências clínicas. 

III. Para maior clareza, recomenda-se que o registro das informações seja organizado de modo a reproduzir a ordem 
cronológica dos fatos isto permitirá que, na passagem de plantão, a equipe possa acompanhar a evolução do paciente. 

IV. Um registro completo de enfermagem contempla diversas informações, entre as quais, observação do estado geral do 
paciente, indicando manifestações emocionais como angústia, calma, interesse, depressão, euforia, apatia ou agressividade. 

 
Está correto o que se afirma em: 
(A) II e III. 
(B) I e III. 
(C) I, II, III e IV. 
(D) II, III e IV. 

 
 
06. Para a realização da descontaminação e limpeza dos materiais, recomenda-se adotar as seguintes medidas: 

I. Os procedimentos só devem ser feitos por profissionais devidamente capacitados e em local apropriado (expurgo). 
II. É desnecessário utilizar sapatos fechados para prevenir a contaminação por respingos. 
III. Quando do manuseio de artigos sujos, estar devidamente paramentado com equipamentos de proteção: avental 

impermeável, luvas de borracha antiderrapantes e de cano longo, óculos de proteção e máscara ou protetor facial. 
IV. Enxaguar os materiais em água parada potável. 

 
Está correto o que se afirma em: 

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

 
 
07. Desinfecção é o processo de destruição de microrganismos em estado vegetativo (com exceção das formas esporuladas, 

resistentes ao processo) utilizando-se agentes físicos ou químicos. O termo desinfecção é aplicado tanto no caso de artigos 
quanto de superfícies ambientais. A desinfecção pode ser de: 
I. Alto nível: quando há eliminação de todos os microrganismos e de alguns esporos bacterianos. 
II. Nível intermediário ou médio: quando há eliminação de micobactérias (bacilo da tuberculose), bactérias na forma vegetativa, 

muitos vírus e fungos, porém não de esporos. 
III. Baixo nível: quando há eliminação de bactérias e alguns fungos e vírus, porém sem destruição de micobactérias nem de 

esporos. 
IV. Sem nível: quando não há eliminação de microrganismos.  

 
Está correto o que se afirma em: 
(A) I, II, III e IV. 
(B) I, II e III. 
(C) II, III e IV. 
(D) II e IV. 

 
 
08. A desinfecção realizada em lavadoras automáticas, com exposição do artigo em água a temperaturas de aproximadamente 60 a 

90 graus centígrados por 10 a 30 minutos e, indicada para a desinfecção de circuitos de respiradores, chama-se: 
(A) Decantação. 
(B) Fervura.  
(C) Pasteurização. 
(D) Saturação sobre pressão. 

 
 
09. Na maioria das vezes, a pessoa hospitalizada tem seus mecanismos de defesa comprometidos pela própria doença, tornando-se 

mais susceptível às infecções. Além disso, a infecção hospitalar pode ser predisposta por fatores tais como: 
I. Idade. 
II. Condições de higiene. 
III. Movimentação. 
IV. Condição Social. 

 
Está correto o que se afirma em: 
(A) I, II, III e IV. 
(B) II, III e IV. 
(C) I, II e III. 
(D) I e IV. 

 
 
 
 



10. A higiene oral frequente reduz a colonização local, sendo importante para prevenir e controlar infecções, diminuir a incidênc ia de 
cáries dentárias, manter a integridade da mucosa bucal, evitar ou reduzir a halitose, além de proporcionar conforto ao paciente. 
Em nosso meio, a maioria das pessoas está habituada a escovar os dentes - pela manhã, após as refeições e antes de deitar - e 
quando isso não é feito geralmente experimenta a sensação de desconforto. Para a higienização da boca, tem-se como material 
necessário, entre outros: 
I. Bandeja. 
II. Escova de dentes ou espátula com gazes. 
III. Creme dental, solução dentifrícia ou solução bicarbonatada. 
IV. Copo com água (e canudo, se necessário). 

 
Está correto o que se afirma em: 
(A) I, II, III e IV. 
(B) II, III e IV. 
(C) I e III. 
(D) III e IV. 

 
 
11. São doenças de notificação compulsória: 

I. Botulismo. 
II. Coqueluche. 
III. Nefrite. 
IV. Aneurisma. 

 
Está correto o que se afirma em: 
(A) I, II, III e IV. 
(B) III e IV. 
(C) II e III. 
(D) I e II. 

 
 
12. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, analise as assertivas seguintes: 

I. A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, 
proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida 
por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população  
em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. 

II. É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, 
identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e 
outras. 

III. A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e 
demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde. 

IV. A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS, coordenadora do cuidado e 
ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede. 

 
Está correto o que se afirma em: 
(A) I, II, III e IV. 
(B) I, III e IV. 
(C) I, II e IV. 
(D) II, III e IV. 

 
 
13. São princípios do SUS e da RAS a serem operacionalizados na Atenção Básica: 

I. Universalidade. 
II. Regionalização. 
III. Equidade. 
IV. Hierarquização. 

 
Está correto o que se afirma em: 
(A) I, II e III. 
(B) I e II. 
(C) I e III. 
(D) II e IV. 

 
 
14. São diretrizes do SUS e da RAS a serem operacionalizados na Atenção Básica: 

I. Participação da comunidade. 
II. Ordenação da rede. 
III. Coordenação do cuidado. 
IV. Integralidade. 

 
Está correto o que se afirma em: 
(A) I, II, III e IV. 
(B) I, II e III. 
(C) II, III e IV. 
(D) I, III e IV. 

 



15. Analise as proposições seguintes: 
I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício. 
II. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à 

redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e 
igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

III. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 
IV. Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e 

condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a 
educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. 

 

Está correto o que se afirma em: 
(A) II, III e IV. 
(B) II e III. 
(C) I e II. 
(D) I, II, III e IV. 

 

16. São objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS): 
I. A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 
II. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 
III. A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização 

integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 
IV. Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 
 

Está correto o que se afirma em: 
(A) I e III. 
(B) II e IV. 
(C) II, III e IV. 
(D) I, II, III e IV. 

 

17. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de 
Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda 
aos seguintes princípios: 
I. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 
II. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 
III. Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde. 
IV. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 

 

Está correto o que se afirma em: 
(A) II, III e IV. 
(B) I, II, III e IV. 
(C) II e III. 
(D) I, III e IV. 

 

18. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada: 
(A) seis meses. 
(B) dois anos. 
(C) quatro anos.  
(D) cinco anos. 

 

19. O Sistema Único de Saúde (SUS), contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as 
seguintes instâncias colegiadas: 
I. Conferência de Saúde. 
II. Conselho de Sáude. 
III. Ministério da Saúde. 
IV. Secretaria de Saúde. 

 

Está correto o que se afirma em: 
(A) I, II, III e IV. 
(B) III e IV. 
(C) II e III. 
(D) I e II. 

 

20. Sobre aleitamento materno, analise as proposições seguintes: 
I. Os bebês até os dois anos de idade devem ser alimentados somente com leite materno, não precisam de chás, sucos, 

outros leites, nem mesmo de água. 
II. Após os dois anos de idade, deverá ser dada alimentação complementar apropriada, mas a amamentação deve continuar 

até o terceiro ano de vida da criança ou mais. 
III. Amamentar os bebês imediatamente após o nascimento pode reduzir a mortalidade neonatal – aquela que acontece até o 

28º dia de vida. 
IV. O aleitamento materno na primeira hora de vida é importante tanto para o bebê quanto para a mãe, pois auxilia nas 

contrações uterinas, diminuindo o risco de hemorragia. 
 

Está correto o que se afirma em: 
(A) I e II. 
(B) II e III. 
(C) III e IV. 
(D) II, III e IV. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198

