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QUESTÃO 01  

Sempre que dois medicamentos injetáveis, 
incompatíveis entre si, tiverem que ser administrados 
simultaneamente, por uma mesma via de acesso, 
recomenda-se que: 

I. Recomenda a administração simultânea de 
qualquer medicamento com hemoderivados 

II. Esses medicamentos sejam preparados em 
separado. 

III. Esses sejam administrados separadamente 
e que, após administração do primeiro, a via 
de acesso seja “lavada” (administre 10 a 20 
ml de água destilada). 

IV. Se possível, aguarde 10 minutos para 
administrar o segundo medicamento. 

V. Verificar as especificações do fabricante do 
medicamento quanto a fotossensibilidade, 
estabilidade após a reconstituição e 
ou/diluição e à termossensibilidade. 

Marque a opção CORRETA:  

A. Apenas as opções I, II e IV estão corretas.  
B. Apenas as opções II, IV e V estão corretas. 
C. Apenas as opções II, III e IV estão corretas. 
D. Apenas as opções I, IV e V estão corretas 
E. Apenas as opções I, II e V estão corretas. 

QUESTÃO 02 

O Técnico de Enfermagem precisa conhecer quais 
são os principais parâmetros utilizados para avaliar o 
crescimento e o desenvolvimento da criança. Nas 
afirmações a seguir, escolha a alternativa que indica 
corretamente quais são esses principais parâmetros: 

A. peso, expressão facial, perímetro torácico, 
habilidades motoras para aprender e brincar, 
habilidades cognitivas e dentição. 

B. perímetro cefálico, perímetro torácico, 
dentição, habilidades ou desenvolvimento 
motor, intelectual, social, da linguagem e 
fala. 

C. habilidades intelectuais e comunicativas, 
voz, estatura, perímetro cefálico e torácico, 
desenvolvimento do caráter e da 
personalidade. 

D. peso, estatura, perímetro cefálico, perímetro 
torácico, dentição, habilidades ou 
desenvolvimento motor, intelectual, social e 
da linguagem. 

E. estatura, dentição, desenvolvimento motor, 
físico, intelectual, social e expressivo, 
habilidades técnicas, recreativas e sociais. 

QUESTÃO 03 

Na Constituição Federal de 1988, o artigo 199 define 
que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
Sobre a iniciativa privada no Sistema Único de Saúde 
(SUS) pode-se afirmar que:  

A. poderá participar do SUS, em caráter 
substitutivo 

B. para que participe do SUS, é desnecessário 
celebração de contrato ou convênio. 

C. as entidades filantrópicas e as sem fins 
lucrativos têm preferência em participar do 
SUS. 

D. a destinação de recursos públicos para 
auxílios ou subvenções às instituições 
privadas com fins lucrativos requer 
autorização especial. 

E. as entidades filantrópicas e as com fins 
lucrativos têm preferência em participar do 
SUS. 

QUESTÃO 04 

Assinale a alternativa correta: 

No calendário oficial atual do Programa Nacional de 
Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, a 
vacinação contra a tuberculose é dada nas seguintes 
doses e via de aplicação: 

A. em uma dose e por via subcutânea. 
B. em uma dose e por via intradérmica. 
C. em duas doses e por via intramuscular. 
D. em três doses e por via intradémica. 
E. em três doses e por via oral. 

QUESTÃO 05 

A vigilância epidemiológica tem como principal 
finalidade:  

A. Tratar os casos de doenças que acometem 
os trabalhadores locais 

B. Promover reciclagem dos profissionais que 
atuam na imunização 

C. Promover medidas que incentivem a boa 
cobertura vacinal 

D. Fazer distribuição dos medicamentos dos 
programas de tuberculose e hanseníase 

E. Desenvolver ações para evitar o surgimento 
e a disseminação de doenças 
infectoparasitárias 

QUESTÃO 06 

No controle da dengue é indispensável à atuação no 
nível: 
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A. dos roedores 
B. de meio ambiente 
C. Individual 
D. de vertebrados 
E. coletivos 

QUESTÃO 07 

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. 
Conhecê-lo é imprescindível para atuação do Técnico 
de Enfermagem de acordo com os princípios da ética 
e da bioética. Em relação ao tema, identifique as 
afirmativas a seguir como verdadeiras V ou falsas F: 

(   ) É dever do profissional de enfermagem 
proteger a pessoa, família e coletividade contra 
danos decorrentes de imperícia, negligência ou 
imprudência por parte de qualquer membro da equipe 
de saúde. 

(   ) Nos casos previstos em Lei, o profissional 
deverá decidir, de acordo com a sua consciência, 
sobre a sua participação ou não no ato abortivo. 

(   ) O profissional de enfermagem poderá decidir 
se deverá posicionar-se contra falta cometida durante 
o exercício profissional, seja por imperícia, 
imprudência ou negligência. 

(   ) Proíbe-se ao profissional de enfermagem 
administrar medicamentos sem conhecer a ação da 
droga e sem certificar-se da possibilidade dos riscos. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta, de cima para baixo 

A. F-F-V-V 
B. V-F-F-V 
C. V-V-F-V 
D. F-V-F-F 
E. V-F-V-F 

QUESTÃO 08 

Estabeleça a correlação entre a coluna B e a coluna 
A definindo os conceitos de alguns dos  
métodos utilizados no controle da infecção hospitalar. 
 
Coluna A – Métodos. 

I. Esterilização. 
II. Desinfecção. 

III. Degerminação. 
IV. Assepsia. 
V. Antissepsia. 

 

Coluna B – Conceitos. 
(   ) É o processo pelo qual se destroem 
particularmente os germes patogênicos e/ou se 
inativa sua toxina ou se inibe o seu desenvolvimento. 

(   ) É o processo de destruição de todas as 
formas de vida microbiana mediante a aplicação de 
agentes físicos e/ou químicos. 

(   ) Significa a diminuição do número de 
microorganismos patogênicos ou não, após a 
escovação da pele com água e sabão. 

(   ) É a destruição de micro-organismos existentes 
nas camadas superficiais ou profundas da 
pele,mediante a aplicação de um agente germicida 
de baixa causticidade, hipoalergenico e passível de 
ser aplicado em tecido vivo. 

(   ) Significa o conjunto de medidas que utilizamos 
para impedir a penetração de microorganismos num 
ambiente que não os tem. 

 
Marque a opção que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 

A. V –II –IV –I–III 
B. II –I –V–III –IV 
C. III–IV–I –V –II. 
D. I –III –II –IV –V. 
E. II –I –III –V–IV 

QUESTÃO 09 

A hanseníase é uma doença infecciosa, crônica, de 
grande importância para a saúde pública  
devido à sua magnitude e seu alto poder 
incapacitante, atingindo principalmente a faixa etária 
economicamente ativa. Sabendo que uma das ações 
do Técnico de Enfermagem é educação em saúde, 
auxiliando no combate ao estigma, assim como a 
assistência aos portadores da doença, marque a 
alternativa incorreta:  
 

A. Uma das formas de transmissão da 
hanseníase se dá pela via placentária, 
sendo considerada uma doença congênita.  

B. Os pacientes que não comparecerem a dose 
supervisionada por mais de 30 dias deverão 
ser visitados em seus domicílios, para 
pesquisar e intervir nas possíveis causas de 
falta, orientá-lo e consequentemente evitar a 
situação de abandono.  

C. Estudos comprovam que o bacilo M. Leprae 
não pode ser transmitido nas relações 
sexuais.  
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D. No tratamento da doença, os pacientes 
devem ser agendados de rotina a cada 28 
dias para receberem, além das orientações 
e avaliações, a administração da dose 
supervisionada e nova cartela com os 
medicamentos para doses auto-
administradas no domicilio.  

E. A gravidez e o aleitamento não contra-
indicam o tratamento Poliquimioterapia.  

QUESTÃO 10 

O cuidado integral com Diabetes Mellitus (DM) e suas 
complicações é um desafio para a equipe de saúde, 
especialmente no sentido de ajudar a pessoa a 
conviver com essa doença crônica, que requer 
mudanças de modo de viver, envolvendo a vida de 
seus familiares e amigos. A cerca dessa patologia, 
marque a alternativa verdadeira: 

A. Os tipos de diabetes mais frequentes são o 
diabetes do tipo I, diabetes do tipo II, 
diabetes gestacional e diabetes infantil. 

B. Os sintomas clássicos de diabetes 
incluemperda involuntária de peso, sede 
excessiva,aumento da diurese e cianose nas 
extremidades.  

C. Hipoglicemia pode ocorrer em pessoas que 
utilizam anti-diabéticos orais ou a insulina.  

D. Os pacientes portadores de DM apresentam 
circulação sanguínea prejudicada, por isso 
devem ser orientados a ingerir 3 litros de 
água por dia.  

E. Uma das formas de transmissão da DM é 
por via placentária. 

QUESTÃO 11 

A administração de medicamentos requer bastante 
atenção do profissional de saúde, devendo o mesmo 
conferir sistematicamente as informações da 
substância a ser administrada, assim como o 
paciente que receberá os cuidados. Sobre 
administração de medicamentos, marque a 
alternativa incorreta:  

A) As vias de administração são divididas em 
enteral e parenteral.  

B) A via de administração de efeito mais rápido 
é a via endovenosa.  

C) A via intradérmica é muito usada em testes 
para detectar algum tipo de alergia.  

D) Em caso de traumatismo facial ou coma, é 
autorizada a administração de 
medicamentos via oral.  

E) A administração de insulina e 
anticoagulantes é feita por via subcutânea 

QUESTÃO 12 

O ciclo grávido-puerperal é um período que necessita 
de atendimento diferenciado por parte dos 
profissionais de saúde. Em relação a este período é 
CORRETO afirmar:  
 

A. O período ideal para início do pré-natal é no 
início do segundo trimestre.  

B. A gestante deve realizar, no mínimo, sete 
consultas, durante o pré-natal.  

C. A maior frequência de visitas da gestante à 
unidade de saúde deve ocorrer no primeiro 
trimestre.  

D. Quando a gestante completa 37 semanas de 
gestação deve receber alta do pré-natal, 
devendo retornar, apenas, após o parto.  

E. O acompanhamento da mulher no ciclo 
grávido-puerperal se encerra na alta da 
paciente na maternidade. 

QUESTÃO 13 

Entende-se por Promoção do Envelhecimento Ativo:  
 

A. Incentivo à realização de passeios de forma 
individual ou coletiva.  

B. Manutenção da capacidade funcional e 
autonomia durante o processo de 
envelhecimento.  

C. Incentivo à participação em atividades 
lúdicas.  

D. Prestação de assistência com ênfase no 
idoso, respeitando seus direitos, 
necessidades, preferências e habilidades.  

E. Implementação, pela atenção básica, de 
ações que promovam a melhoria da 
qualidade e aumento da resolutividade da 
atenção à pessoa idosa. 

QUESTÃO 14 

Sobre a tuberculose, é correto afirmar: 
 

A. Não tem cura. 
B. É transmitida através de alimentos e água 

contaminados. 
C. É transmitida pela tosse, fala ou espirro da 

pessoa contaminada. 
D. Não é uma doença transmissível. 
E. Durante o tratamento não deixa de 

transmitir. 
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QUESTÃO 15 

Em relação às atribuições do técnico de enfermagem 
que atua no Programa de Saúde da Família, é 
incorreto afirmar: 
 

A. É sua atribuição auxiliar os ACS nas visitas 
domiciliares, quando necessário. 

B. É sua atribuição acompanhar as consultas 
de enfermagem, quando necessário. 

C. É sua atribuição realizar visitas 
domiciliares,que deverão ser apenas aos 
pacientes acamados. 

D. É sua atribuição participar de discussões em 
equipe sobre o processo de trabalho. 

E. É sua atribuição acolher os usuários que 
procurem a unidade de saúde. 

QUESTÃO 16 

“Adscrição da Clientela” é uma diretriz operacional da 
Estratégia de Saúde da Família, e significa: 
 

A. Que cada unidade de saúde da família é 
responsável pelo cadastramento e 
acompanhamento da população de uma 
área territorial. 

B. Que cada unidade de saúde da família é 
responsável pelo cadastramento e 
acompanhamento da população de uma 
área territorial, não podendo atender 
nenhuma pessoa que não pertença a essa 
área. 

C. Que cada unidade de saúde da família é 
responsável pelo atendimento das pessoas 
que procuram o serviço para se 
cadastrarem, até atingir um número máximo 
de pessoas por unidade. 

D. Que cada unidade de saúde da família é 
responsável por realizar uma seleção dos 
pacientes que mais precisam de 
atendimento, sendo essas as pessoas que 
serão cadastradas e acompanhadas pela 
equipe. 

E. Que cada equipe de saúde da família é 
responsável por todas as pessoas que 
procuram o serviço mesmo não estando 
cadastradas. 

QUESTÃO 17 

Sobre a Política Nacional de Atenção Básica, 
assinale a alternativa correta.  
 

A. A Atenção Básica tem a Saúde da Família 
como estratégia prioritária para sua 
organização de acordo com os preceitos do 
Sistema Único de Saúde.  

B. A Política Nacional de Saúde busca ampliar 
o acesso da população as ações de média e 
alta complexidade por meio da 
descentralização destes municípios.  

C. A Política Nacional da Atenção Básica 
define a atenção básica como 
procedimentos de baixa complexidade para 
atendimento da população carente.  

D. A Atenção Básica tem como foco organizar 
as especialidades para tornar o atendimento 
mais resolutivo desde a porta de entrada 
dos serviços.  

E. O principal objetivo da Atenção Básica é 
realizar diagnóstico de doenças, trabalhando 
com foco individual e com metas pré-
estabelecidas 

QUESTÃO 18 

Análise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s). O conceito de Vigilância em 
Saúde inclui:  
 

I. a vigilância e controle das doenças 
transmissíveis.  

II. a vigilância das doenças e agravos não 
transmissíveis.  

III. vigilância ambiental em saúde.  
IV. vigilância da saúde do trabalhador e a 

vigilância sanitária.  
 

A. Apenas I e II.  
B. Apenas III.  
C. I, II, III e IV.  
D. Apenas I e III.  
E. Apenas IV 

QUESTÃO 19 

O numerador do coeficiente de mortalidade neonatal 
é o número de: 

 
A. Óbitos de menores de 28 dias ocorridos em 

certa área durante o ano.  
B. Nascidos mortos (28 semanas ou mais de 

gestação) ocorrido em certa área durante o 
ano. 

C. Óbitos de crianças maiores de 28 dias a 11 
meses de idade ocorrido em certa área 
durante o ano. 
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D. Óbitos de menores de 1 ano ocorrido em 
certa área durante o ano.  

E. Óbitos de crianças com até sete dias de 
vida. 

QUESTÃO 20 

As atividades da sala de vacinação são 
desenvolvidas por equipe de enfermagem, com 
treinamentos específicos no manuseio, conservação 
e administração dos imunobiológicos. Analise as 
seguintes afirmativas referentes às funções da 
equipe de enfermagem e assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 

A. Encaminhar os imunobiológicos inutilizados 
e o lixo da sala de vacinação 
acondicionadosadequadamente para o 
destino final. 

B. Verificar o prazo de validade dos 
imunobiológicos usando com prioridade 
aqueles que estiverem com prazo mais 
próximo do vencimento. 

C. Colocar as vacinas e os diluentes a serem 
utilizados no dia do trabalho em caixa 
térmica ou, quando disponível, no 
refrigerador para imunobiológicos. 

D. Verificar e anotar a temperatura do 
refrigerador no mapa de controle diário de 
temperatura, uma vez ao dia, no início da 
jornada de trabalho. 

E. Antes da preparação da vacina ler no rótulo 
para confirmação da mesma, antes de 
aplicar. 

 


