
 

 

 

PREFEITURA DE SALOÁ 
CONCURSO PÚBLICO 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 

Atenção! 
Verifique se o cargo descrito neste caderno de provas coincide com o registrado no rodapé de cada 
página e com o seu cartão resposta. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam 
tomadas as devidas providências. 
 

Informações gerais: 

 Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir: 
a) uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova; 
b) este caderno de prova, com 30 (trinta) questões, sem repetição ou falha.

 Ao receber a folha de respostas você deve: 
a) conferir seu nome e número de inscrição; 
b) ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas; 
c) assinar a folha de respostas, no espaço reservado, com caneta esferográfica 

transparente de cor azul ou preta. 

 As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado. 

 Durante a aplicação da prova não será permitido: 
a) qualquer tipo de comunicação entre os examinandos; 
b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; 
c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, walkman, agenda 

eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina fotográfica, controle de 
alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, protetor auricular, óculos 
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e 
ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer espécie. 

 Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato. 

 O tempo disponível para esta prova será de 3 (três) horas, já incluído o tempo para marcação 
da folha de respostas. 

 Reserve tempo suficiente para marcar sua folha de respostas. 

 Para fins de correção do cartão resposta, serão levadas em consideração apenas as marcações 
realizadas na folha de respostas. 

 Somente após decorridas duas horas do início da prova você poderá retirar-se da sala de prova 
sem levar o caderno de questões. 

 Somente no decorrer dos últimos 30 (trinta) minutos do período da prova você poderá retirar-
se da sala levando o caderno de questões. 

 Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar a folha de respostas 
devidamente preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será 
ELIMINADO. 

 

NOME:  

INSCRIÇÃO:  
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LÍNGUA PORTUGUESA - NÍVEL MÉDIO 
 

Texto 1 

Cidades do Agreste de PE recebem campanha 
para tirar documentos 
06/02/2012 22h43 
Começa a partir desta terça-feira (7), a quinta edição da 
campanha “Nenhuma Pernambucana sem Documento” em 29 
municípios de Pernambuco. A iniciativa da Secretaria Estadual 
da Mulher procura resgatar a cidadania das mulheres e dar o 
acesso às políticas públicas com a formação de educadoras 
sociais. A campanha segue até o dia 20 de abril. 
A formação acontece durante três dias de aulas sobre gênero e 
cidadania. As disciplinas focam a importância da retirada de 
documentos para garantia dos direitos das mulheres e a sua 
autonomia. 
Desta terça até a próxima sexta-feira (10), a campanha emite 
documentos em Paranatama, Saloá, Terezinha e Brejão. Haverá 
capacitações para mulheres nos municípios de Jupi, Jucati, 
Caetés e Capoeiras desta terça até a próxima quinta (9). Todas 
as cidades do Agreste do estado. 
A campanha promove a regularidade civil das mulheres 
pernambucanas com a emissão imediata de Certidão de 
Nascimento, Carteira de Trabalho, Identidade e fotografias 3x4. 
De 2008 até 2011, 221 municípios já foram atendidos. Além 
disso, 6.249 educadoras sociais foram formadas e 146.541 
documentos foram emitidos. 
“A campanha foi lançada em 2007, 150 mil pessoas foram 
beneficiadas. Nós também emitimos documentos para homens, 
mas o nosso foco é para as mulheres, pois tanto no estado 
quanto no Brasil elas possuem menos documentação do que 
eles. O problema não é apenas as pessoas tirarem a 
documentação. O problema é também com o cuidado que elas 
precisam ter”, afirmou a gerente de Fortalecimento Sócio-
político da Secretaria Estadual da Mulher, Fábia Lopes. 
Adaptado: http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/ 
2012/02/cidades-do-agreste-de-pe-recebem-campanha-para-
tirar-documentos.html 
 

QUESTÃO 01. 

Analise o texto 1 e marque a opção INCORRETA: 
a) Segundo o texto 1, a partir da terça-feira, começa a quinta 

edição da campanha “Nenhuma Pernambucana sem 
Documento” em 29 municípios de Pernambuco. 

b) A partir da leitura do texto 1, pode-se dizer que as disciplinas 
têm como foco a importância da retirada de documentos e a 
formação acontece durante três dias de aulas sobre gênero 
e cidadania. 

c) De acordo com o Texto 1, houve uma iniciativa da 
Secretaria Estadual da Mulher para resgatar a cidadania 
de toda população, dando acesso às políticas e formação 
educacional e social. 

d) O texto 1 afirma que a campanha, que segue até o dia 20 
de abril tem como um dos focos resgatar a cidadania das 
mulheres e dar acesso às políticas públicas. 

e) De acordo com o Texto 1, em todas as cidades do 
Agreste do estado haverá capacitação para mulheres. 

 

QUESTÃO 02. 

Analise o texto 1 e marque a opção INCORRETA: 
a) De acordo com o texto 1, com aulas sobre gênero e 

cidadania, focando a importância da retirada de 
documentos para garantia dos direitos das mulheres, a 
formação acontece durante três dias. 

b) Segundo o texto 1, as disciplinas focam a importância da 
retirada de documentos para garantia dos direitos das 
mulheres e a sua autonomia, e haverá capacitação para 
mulheres em todos os munícipios do Estado de 
Pernambuco. 

c) O texto 1 afirma que a campanha emitirá documentos em 
Saloá, Paranatama, Terezinha e Brejão, havendo 
capacitações para mulheres em todas as cidades do Agreste 
do estado. 

d) Conforme pontua o texto 1, começa a partir de terça-feira, 
a 5 º edição da campanha “Nenhuma Pernambucana sem 
Documento”, procurando resgatar a cidadania das mulheres 
e dar o acesso às políticas públicas com a formação de 
educadoras sociais. 

e) Segundo o texto 1, a formação ocorre durante 3 dias de 
aulas sobre gênero e cidadania. As disciplinas têm como 
foco a importância da retirada de documentos para garantia 
dos direitos das mulheres e a sua autonomia. 

 

QUESTÃO 03. 

Analise o texto 1 e marque a opção INCORRETA: 
a) Segundo o texto 1, a campanha, que segue até o dia 

vinte de abril, é uma iniciativa da Secretaria Estadual da 
mulher e procura resgatar a cidadania das mulheres. 

b) De acordo com o texto 1, a campanha promove a 
regularidade judicial das mulheres pernambucanas com a 
emissão imediata de Certidão de Nascimento, Carteira de 
Trabalho, Identidade e fotografias 3x4. 

c) Como assegura o texto 1, haverá capacitações para 
mulheres nos municípios de Jupi, Jucati, Caetés e Capoeiras 
desta terça até a próxima quinta, e em todas cidades do 
Agreste do estado. 

d) De acordo com o Texto 1, a formação acontece durante três 
dias de aulas sobre gênero e cidadania. As disciplinas focam 
a importância da retirada de documentos para garantia dos 
direitos das mulheres e a sua autonomia. 

e) O texto 1 afirma que, de 2008 até 2011, duzentos e vinte e 
um municípios já foram atendidos. Além disso, 6.249 
educadoras sociais foram formadas e 146.541 documentos 
foram emitidos. 

 

QUESTÃO 04. 

Analise o texto 1 e marque a opção INCORRETA: 
a) Como afirma o texto 1, o foco da campanha que foi 

lançada em 2007 é retirar documentos para mulheres, já 
que no Brasil elas possuem menos documentação do 
que os homens, mas, isso não os impede de 
participarem da ação. 

b) De acordo com o texto 1, de 2008 até 2011, 221 
municípios já foram atendidos. Além disso, 6.249 
educadoras sociais foram formadas e 146.541 documentos 
foram criados. 

c) Segundo o texto 1, o gerente de fortalecimento sócio – 
político da Secretaria afirma que o problema não é apenas 
as pessoas tirarem a documentação, mas o cuidado que elas 
precisam ter. 

d) O Texto 1 afirma que a campanha promove a regularidade 
civil das mulheres pernambucanas com a emissão imediata 
de Certidão de Nascimento, Carteira de Trabalho, Identidade 
e fotografias 3x4. 

e) De acordo com o texto 1, a campanha foi lançada em 
2007 com foco nos homens, mas o problema não é 
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apenas as pessoas tirarem a documentação, é também o 
cuidado que elas precisam ter. 

 

Texto 2 

Pernambucanos comemoram boas colocações na aprovação 
do Sisu 
Aprovado em segundo lugar para o curso de engenharia da 
computação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o 
aluno Tancredo Souza, 17 anos, terminou o ensino médio no 
ano passado. A graduação foi a sua primeira opção no Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu) 2015, cujo resultado foi liberado 
nesta segunda-feira (26). 
“Na verdade, eu troquei de curso várias vezes. Por estudar todas 
as áreas de forma intensa, me interessava por vários cursos”, 
conta o estudante. 
O jovem lembra ainda que a preparação para a prova foi de 
muito estudo. “Fiz cursinho, mas também me dedicava à escola, 
com provas e tudo mais”, afirma, destacando que a conquista é 
o principal. “O mais importante não é você ter os melhores 
livros ou os melhores professores, é a força para não desistir de 
tornar o sonho realidade”, pontua. “Tá uma alegria imensa 
aqui”, completa. 
Ao todo, se inscreveram no Sisu mais de 2,7 milhões de 
candidatos, dos quais os aprovados preencherão 205.514 vagas 
em 5.631 cursos em universidades federais e institutos 
tecnólogos. Nesta segunda (26), foram divulgados os nomes dos 
candidatos aprovados na primeira chamada. 
Os candidatos aprovados deverão se matricular nas instituições 
de ensino nos dias 30 de janeiro, 2 e 3 de fevereiro, 
apresentando os documentos exigidos por elas. Quem não foi 
aprovado pode se inscrever na lista de espera e acompanhas as 
próximas chamadas, que serão feitas a partir de 11 de fevereiro. 
Fonte: http://g1.globo.com/pernambuco/educacao/noticia/ 
2015/01/pernambucanos-comemoram-boas-colocacoes-na-
aprovacao-do-sisu.html 
 

QUESTÃO 05. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 2: 
I. Tancredo Souza, dezessete anos, foi aprovado em 2º lugar 

no curso de engenharia da produção na Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE). A graduação foi a sua 
primeira opção no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2015. 

II. Tancredo Souza sempre teve certeza do que queria, 
portanto, interessou-se desde o princípio por engenharia 
da computação.  

III. Tancredo estudou muito para as provas, fazendo cursinho e 
se dedicando pouco à escola, afirmando que a conquista é o 
principal.  

IV. A graduação foi a primeira opção no Sisu 2015 de Tancredo 
Souza, cujo resultado foi liberado nesta segunda – feira. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 06. 

A finalidade do texto 2 é: 
a) Fazer propaganda da Universidade Federal de 

Pernambuco. 
b) Instruir sobre qual o melhor curso escolher no SISU. 
c) Divulgar as boas colocações dos alunos pernambucanos 

de escolas públicas no SISU. 

d) Informar sobre a melhor maneira de estudar para 
ingressar em uma universidade. 

e) Divulgar as boas colocações dos alunos pernambucanos 
no SISU. 

 

QUESTÃO 07. 

Sobre o texto 2, marque a alternativa INCORRETA: 
a) De acordo com o texto 2, os não aprovados podem se 

inscrever na lista de espera e acompanhar as próximas 
chamadas, que serão feitas a partir de 11 de fevereiro. 

b) Segundo o texto 2, inscreveram-se no Sisu mais de 2,7 
milhões de candidatos, com aprovados preenchendo 
205.514 vagas em 5.631 cursos em universidades federais e 
institutos tecnólogos. 

c) O texto 2 afirma que Tancredo Souza trocou de curso 
várias vezes, por estudar as áreas de forma intensa, 
interessando-se por vários cursos. 

d) De acordo com o texto 2, Tancredo Souza acredita que 
ter os melhores livros e professores influenciam 
paralelamente a força para não desistir de tornar o 
sonho realidade. 

e) A partir do texto 2, pode-se inferir que os aprovados no SISU 
deverão realizar a matrícula nas instituições nos dias trinta 
de janeiro, dois e três de fevereiro, com os documentos 
exigidos por elas. 

 

Texto 3 

Fenômeno climático leva chuva forte ao Sertão e Agreste 
pernambucano 
Um fenômeno denominado Vórtice Ciclônico de Altos Níveis 
(VCAN) fez chover forte nesta quarta-feira (4) no Agreste 
pernambucano. Cidades como Sanharó, por exemplo, 
registraram 106 mm de chuva em apenas seis horas. Na 
terça-feira (3), também por conta do VCAN, choveu 
bastante no Sertão, nos municípios de Afrânio, Dormentes, 
Triunfo e Santa Filomena. 
O VCAN é um sistema meteorológico caracterizado por 
centros de pressão relativamente baixa nos níveis mais altos 
da atmosfera, que giram em sentido horário, fazendo com 
que o ar seco desça para a superfície, gerando a formação 
de nuvens. 
Thiago do Vale, meteorologista da Agência Pernambucana 
de Águas e Clima (Apac), informa que não é incomum 
chover tanto assim no interior essa época do ano. “O VCAN 
não necessariamente ocorre nesse período, mas não é 
anormal que aconteça. Às vezes ele se dá na Paraíba, no Rio 
Grande do Norte ou no Ceará e nem chega a Pernambuco, é 
muito relativo”, disse. 
A cidade onde mais choveu no Agreste do Estado foi 
Sanharó, com registro de volume de chuva de cerca de 106 
mm, mas a precipitação elevada também atingiu Correntes 
(40 mm) e Poção (38 mm). 
Ontem foi no Sertão que o calor deu uma trégua. Em 
Afrânio e Dormentes, ambos localizados no Sertão do São 
Francisco, choveu 57.2 e 55 mm, respectivamente. Em 
Triunfo, Sertão do Pajeú, o volume de chuva chegou a 54 
mm e em Santa Filomena, na área central da região, a 
precipitação foi de 32 mm. “Nossa expectativa é que, com a 
passagem do VCAN, as chuvas cessem no interior”, afirmou 
Vale. 
Fonte: JC Online. 
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QUESTÃO 08. 

Sobre o texto 3, marque a alternativa CORRETA: 
a) De acordo com o texto 3, Thiago do Vale, meteorologista 

da Apec, confirma que não é infrequente chover tanto 
assim no interior essa época do ano. 

b) Segundo o texto 3, Sanharó foi a cidade que mais choveu 
no Agreste, com cerca de cento e seis milímetros de 
volume de chuva, mas a chuva elevada também atingiu 
Correntes (40 mm) e Poção (38 mm). 

c) O texto 3 afirma que o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis é 
um sistema meteorológico caracterizado por centros de 
pressão relativamente alta nos níveis mais baixos da 
atmosfera, que giram em sentido horário. 

d) A partir do texto 3, conclui –se que Thiago do Vale, 
meteorologista da Apec, acredita que com a passagem 
do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis as chuvas persistam 
no interior. 

e) Segundo o texto 3, o motivo pelo qual ocorreu chuvas 
elevados no interior foi devido a uma frente fria com 
registro de 106mm. 

 

QUESTÃO 09. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 3: 
I. Cidades como Sanharó, por exemplo, registraram 106 

mm de chuva em apenas três horas. Na terça-feira, 
também choveu bastante no Sertão. 

II. O VCAN não fundamentalmente ocorre nesse período, 
mas não é normal que aconteça. Às vezes ele se dá na 
Paraíba, no Rio Grande do Sul ou no Ceará e nem chega 
a Pernambuco, é muito relativo. 

III. O VCAN é um sistema meteorológico marcado por 
centros de pressão relativamente baixa nos níveis mais 
altos da atmosfera, que giram em sentido anti-horário, 
fazendo com que o ar seco suba para a superfície, 
gerando a formação de nuvens. 

IV. Em Triunfo, o volume de chuva chegou a 54 ml e em 
Santa Filomena, na área principal da região, a 
precipitação foi de 32 ml. “Nossa expectativa é que, com 
a passagem do VCAN, as chuvas cessem no interior”, 
afirmou Vale. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
  

QUESTÃO 10. 

Sobre o texto 3, marque a alternativa INCORRETA: 
a) O texto 3 afirma que, em Triunfo, Sertão do Pajeú, o 

volume de chuva chegou a 54 mm e em Santa Filomena, 
na área central da região, a precipitação foi de 32 mm. 

b) A partir do texto 3, pode –se concluir que a cidade onde 
mais choveu no Agreste do Estado foi Sanharó, com 
registro de volume de chuva de cerca de 106 mm, mas a 
precipitação culminante também atingiu Correntes (40 
mm) e Poção (38 mm). 

c) De acordo com o texto 3, um fenômeno denominado 
Vórtice Ciclônico de Altos Níveis fez chover forte nesta 
quarta-feira no Agreste pernambucano. Cidades como 
Sanharó, por exemplo, registraram cento e seis 
milímetros de chuva em apenas seis horas. 

d) Segundo o texto 3, Thiago do Vale, da Apac, afirmou que 
o VCAN não necessariamente ocorre nesse período, mas 
não é anormal que aconteça. Às vezes ele se dá na 
Paraíba, no Rio Grande do Norte ou no Ceará e chega a 
Pernambuco. Isso, na verdade, é muito relativo. 

e) De acordo com o texto 3, foi no Sertão que o calor deu 
uma amenizada. Em Afrânio e Dormentes, ambos 
localizados no Sertão do São Francisco, choveu 57.2 e 55 
mm, respectivamente. 

 

MATÉMATICA - NÍVEL MÉDIO 
 

QUESTÃO 11. 

Em um concurso feito na cidade de Saloá, houve duas fases 
e, em cada uma delas, os candidatos foram avaliados com 
notas que variaram de 0 a 10. Para a classificação, foram 
consideradas as médias ponderadas de cada candidato, uma 
vez que os pesos da 1ª e 2ª fases foram 2 e 3, 
respectivamente. Se João tirou 9 na 1ª fase e 6 na 2ª, então 
sua média ponderada foi: 
a) 6,1 
b) 6,5 
c) 6,6 
d) 7,2 
e) 7,4 
 

QUESTÃO 12. 

Marcos possui uma lista de 180 tarefas para distribuir entre 
seus funcionários, sendo 60 do tipo A, 72 do tipo B e o resto 
do tipo C, de modo que cada um deles fique com a mesma e 
menor quantidade possível de cada uma das tarefas. Assim, 
somando-se os números de tarefas dos tipos A e C que cada 
assistente deverá receber, tem-se como resposta: 
a) 9 
b) 8 
c) 7 
d) 6 
e) 5 
 

QUESTÃO 13. 

Maria e Joana irão fazer um piquenique em que serão 
distribuídos três tipos de salgadinhos: 150 deles serão de 
queijo, 130 de carne e os de frango serão 65% do total. O 
total de salgadinhos que Maria e Joana distribuirão no 
piquenique será de: 
a) 400 
b) 580 
c) 600 
d) 750 
e) 800 
 

QUESTÃO 14. 

Pedro e Maria são irmãos e ganharam de seus tios 
quantias iguais. Pedro guardou 1/6 do que recebeu e 
gastou o restante, enquanto Maria gastou 1/4 do valor 
recebido, mais R$ 84,00. 
Se Pedro e Maria gastaram a mesma quantia, quantos 
reais Pedro guardou? 
a) 12,00 
b) 24,00 
c) 72,00 
d) 132,00 
e) 144,00 
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QUESTÃO 15. 

Gabi faz trufas de vários sabores e Daniela faz tortas. Gabi 
vende um pacote de trufas por R$24,00 e Daniela vende 
cada torta por R$36,00. No mês de fevereiro elas venderam 
108 unidades juntando os pacotes de trufa e as tortas, mas 
Daniela arrecadou R$288,00 a mais que Gabi. Qual foi a 
quantidade de pacotes de trufas que Gabi vendeu? 
Marque a alternativa correta: 
a) 34 
b) 42 
c) 45 
d) 53 
e) 60 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 16. 

Em relação às atividades do pessoal de enfermagem, que 
devem ser desenvolvidas de acordo com a Lei 7.498, leia as 
afirmativas a seguir: 
I. O técnico de enfermagem executa as atividades 

auxiliares de nível médio técnico. 
II. O técnico de enfermagem não assiste o enfermeiro nos 

cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves. 
III. O auxiliar de enfermagem exerce tarefas referentes à 

conservação e à aplicação de vacinas. 
IV. O auxiliar de enfermagem auxilia o enfermeiro e o 

técnico de enfermagem na execução dos programas de 
educação para a saúde. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 17. 

A partir dos princípios fundamentais do Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem, leia as afirmativas a seguir: 
I. A Enfermagem é uma profissão comprometida com a 

saúde do ser humano e da coletividade, atuando na 
promoção, proteção e recuperação das pessoas, 
respeitando os preceitos éticos e legais. 

II. O profissional de enfermagem exerce suas atividades 
com competência e imparcialidade. 

III. O profissional de enfermagem respeita a vida, a 
dignidade e os direitos da pessoa humana em todo o 
ciclo vital, sem discriminação de qualquer natureza. 

IV. O profissional de Enfermagem exerce a profissão com 
autonomia, respeitando os preceitos legais da 
Enfermagem. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 18. 

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem está 
organizado por assunto e inclui princípios, direitos, 
responsabilidades, deveres e proibições pertinentes à 
conduta ética desses profissionais. 

Considerando as responsabilidades e os deveres dos 
profissionais de enfermagem descritos no Código de Ética 
Profissional, leia as afirmativas a seguir: 
I. Comunicar ao COPEN e aos órgãos competentes fatos 

que infrinjam dispositivos legais e que possam prejudicar 
o exercício profissional. 

II. Disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade 
em casos de emergência, epidemia e catástrofe, sem 
pleitear vantagens pessoais. 

III. Assegurar à pessoa, à família e à coletividade assistência 
de enfermagem sem danos decorrentes de imperícia, 
negligência ou imprudência. 

IV. Garantir a continuidade da assistência de enfermagem 
em condições que ofereçam segurança, exceto em caso 
de suspensão das atividades profissionais decorrente de 
movimentos reivindicatórios da categoria. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 19. 

Para avaliar o crescimento e desenvolvimento da criança, 
são necessários certos parâmetros. Leia as afirmativas a 
seguir que dispõe dos principais parâmetros para essa 
avaliação: 
I. Peso, estatura, perímetro cefálico e torácico. 
II. Estatura, peso, face, perímetro torácico, habilidades 

motoras e cognitivas, dentes. 
III. Voz, unhas, cabelos, perímetro cefálico e torácico, 

habilidades. 
IV. Dentição, linguagem, desenvolvimento motor, 

intelectual e social. 
Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 20. 

Sobre a assistência aos pacientes no período pré-operatório, 
transoperatório e pós-operatório, leia as afirmativas a 
seguir: 
I. Em cirurgias pequenas, realizadas no ambulatório, os 

cuidados de enfermagem são: preparo psicológico do 
paciente, higiene corporal, limpeza intestinal, tempo de 
jejum e prescrição de medicamentos. 

II. Após a anestesia geral, a principal complicação que o 
paciente pode desencadear após a cirurgia é a cefaleia 
intensa. 

III. No período pré-operatório de cirurgias de grande porte, 
realizadas em centros cirúrgicos, os principais cuidados 
da enfermagem são: preparo psicológico, higiene do 
corpo, limpeza intestinal, tempo de jejum, retirada de 
próteses, a medicação prescrita, dentre outros. 

IV. O enfermeiro deve ter apenas como responsabilidade a 
verificação do abastecimento de energia elétrica e a 
esterilização dos instrumentos. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
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b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 21. 

Deu entrada, na unidade de emergência do município de 
Saloá, um paciente com histórico de tratamento 
psiquiátrico, usuário de psicotrópicos, oferecendo um 
quadro de rigidez muscular, sialorreia e tremores de 
extremidades. 
Leia as afirmativas a seguir: 
I. Os sintomas citados foram motivados pelo uso de 

Hipnóticos. 
II. O paciente com história de tratamento psiquiátrico 

obteve estes sintomas desencadeados pelo uso de 
Ansiolíticos. 

III. O paciente obteve um quadro de rigidez muscular, 
sialorreia e tremores devido ao uso de Neurolépticos. 

IV. O enfermo teve esses sintomas motivados por uso de 
Hipnóticos seguido de Ansiolíticos. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 22. 

Hemorragia ou sangramento é a perda de sangue do 
sistema circulatório. A respeito da Hemorragia, leia as 
afirmativas a seguir: 
I. No atendimento de pacientes com hemorragia, aplica-se 

se o torniquete, que deve ser apertado com pressão 
para controlar o fluxo de sangue arterial e precisa ser 
afrouxado em intervalos de 15 minutos. 

II. O tempo ideal para diminuir o sangramento e 
proporcionar a circulação sanguínea no local afetado é 
de 15 minutos. 

III. Quando há hemorragia, aplica-se e o torniquete, que 
deve ser apertado com pressão para controlar o fluxo de 
sangue em 20 minutos e precisa ser afrouxado em 
intervalos de 30 minutos. 

IV. Para minimizar a perda sanguínea, o local do 
sangramento deve ficar em posição inferior ao coração. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 23. 

Para realizar uma coleta de amostra de sangue, deve-se 
realizar uma sequência de processos. Acerca desses 
processos, leia as afirmativas a seguir: 
I. Para realizar a coleta de amostra, deve-se: colocar o 

garrote no braço, selecionando a artéria, e solicitar, em 
seguida, ao paciente para abrir e fechar a mão diversas 
vezes. 

II. Um dos processos é absorver um pouco de ar 
prontamente após a retirada do sangue. 

III. Durante o processo, deve-se manter a agulha da seringa 
e injetar o sangue no frasco. 

IV. Para realizar a coleta de amostra, deve-se: separar a 
agulha da seringa e deixar o sangue escorrer 
vagarosamente pela parede do tubo. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 24. 

No auxílio imediato ao recém-nascido, o Técnico de 
Enfermagem deve atuar tendo alguns cuidados. Acerca 
desses cuidados, leia as afirmativas abaixo: 
I.  O técnico de Enfermagem deve realizar ou ajudar na 

primeira higiene do corpo do bebê, na vestimenta e 
auxiliar também no primeiro exame físico, examinando 
os sinais vitais. 

II. O técnico de Enfermagem deve realizar a higiene do 
corpo do bebê, além de oferecer leite, estimulando a 
sucção com auxílio da mamadeira. 

III. O técnico de Enfermagem deve evadir-se das suas 
responsabilidades, já que o cuidado cabe exclusivamente 
ao profissional médico. 

IV. O técnico de Enfermagem deve enrolar o recém-nascido 
em cobertores, colocá-lo em ambiente tranquilo e 
realizar o exame dos sinais vitais. Ademais, deve deixar 
para realizar a higiene após 12 horas de vida, como 
forma de proteção da pele. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 25. 

A respeito da Enfermagem em saúde mental, leia as 
afirmativas a seguir: 
I. O enfermeiro tem por objetivo isolar a pessoa com 

transtorno mental em hospitais psiquiátricos. 
II. O enfermeiro deve envolver- se também com a regulação 

dos medicamentos. 
III. O enfermeiro deve manter atitudes rigorosas para com 

os pacientes portadores de transtornos mentais. 
IV. O enfermeiro deve ter bom relacionamento entre o 

paciente e a enfermagem, dando a oportunidade para 
que o paciente observe sua própria experiência e avalie 
seus elementos, a fim de reconhecer o que está 
ocorrendo. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 26. 

Sobre as atribuições específicas do técnico de enfermagem 
na Atenção Básica, afirma-se: 
I. Contribuir, participar e realizar atividades de educação 

permanente. 
II. Não deve realizar ações de educação em saúde à 

população adstrita, conforme planejamento da equipe. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sangue
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III. Participar do gerenciamento dos insumos necessários 
para o adequado funcionamento da UBS. 

IV. Participar das atividades de atenção, realizando 
procedimentos regulamentados no exercício de sua 
profissão na UBS. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 27. 

A Vigilância em Saúde é uma tema central quando se fala 
em controle de agravos e doenças. Sendo assim, a Atenção 
Básica (AB) tem uma contribuição importante na notificação 
e acompanhamento de casos no território. Sobre as 
atribuições do técnico de enfermagem no controle da 
Hanseníase, afirma-se: 
I. Identificar sinais e sintomas da doença e encaminhar os 

casos suspeitos para a unidade de saúde fazem parte do 
processo de trabalho do técnico de enfermagem na AB. 

II. Realizar assistência domiciliar, quando necessária. 
III. Realizar curativos, não sendo necessária a orientação e 

supervisão do enfermeiro, já que este é um processo 
rotineiro na UBS.  

IV. Contribuir e participar das atividades de educação 
permanente dos membros da equipe quanto à 
prevenção, manejo do tratamento, ações de vigilância 
epidemiológica, combate ao estigma, efeitos adversos de 
medicamentos/farmacovigilância e prevenção de 
incapacidades. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 28. 

O técnico de enfermagem deve realizar a busca ativa de 
casos de Tuberculose na comunidade. Sobre esse assunto, 
compete àquele profissional, na Atenção Básica: 
I. Identificar os sintomáticos respiratórios. 
II. Convocar os contatos para consulta médica. 
III. Aplicar a vacina BCG e fazer teste tuberculínico, após 

capacitação. 
IV. Não agendar consulta extra, quando necessária, já que 

agendamento de consultas compete ao Agente 
Comunitário de Saúde. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 29. 

Sobre a realização de exames e coleta de material, afirma-
se: 
I. A coleta do escarro para exames da Tuberculose deve ser 

feita ao acordar pela manhã e antes de se alimentar, 
sedo necessário retirar próteses dentárias; fazer 
bochechos com água corrente; recolher o escarro 

(catarro) e não saliva (cuspe). O volume desejado de 
escarro é de 8 a 12 ml. Quando esta quantidade de 
escarro não é alcançada, a realização dos exames e seu 
desempenho podem ficar prejudicados. 

II. Para diagnóstico de casos novos e retratamentos de 
Tuberculose, pelo exame da baciloscopia, são necessárias 
duas amostras. 

III. Cada amostra de catarro pode ser mantida refrigerada 
até 12 horas, e então encaminhada ao laboratório. 

IV. As coletas de fezes têm recomendações especiais, a 
depender da finalidade do exame, entretanto, para a 
maioria dos exames o volume de 5 a 10 colheres 
pequenas é o suficiente. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 30. 

São atribuições do técnico/auxiliar de enfermagem para 
pacientes com Diabetes Mellitus, na Estratégia de Saúde da 
Família: 
I. Verificar os níveis da pressão arterial, peso, altura e 

circunferência abdominal, em indivíduos da demanda 
espontânea da unidade de saúde. 

II. Agendar consultas e reconsultas médicas e de 
enfermagem para os casos indicados. 

III. Controlar o estoque de medicamentos e solicitar 
reposição, seguindo as orientações do enfermeiro da 
unidade, em caso de possibilidade do farmacêutico. 

IV. Fornecer medicamentos para o paciente em tratamento, 
quando da impossibilidade do farmacêutico. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 


