
        

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

1- Um adulto vem à Unidade Básica de 

Saúde (UBS) com uma receita médica, 

na qual está prescrito sulfato de 

salbutamol 4 mg, 3 vezes ao dia. O 

usuário adquiriu a medicação na 

apresentação de solução oral e está 

confuso quanto ao volume a ser ingerido 

e à frequência necessária para obter a 

dose correta. O profissional observa na 

especificação do fabricante que a solução 

contém 2 mg de salbutamol/5 ml. Assim, 

o usuário deve ser orientado a usar: 

a) 10 ml da solução, 3 vezes ao dia 

b) 5 ml da solução, 3 vezes ao dia 

c) 4 ml da solução, 3 vezes ao dia 

d) 2 ml da solução, 3 vezes ao dia 
 

02-  Qual dessas posições, é Posição de 

Trendelemburg. 
 

a)  

 
b) 

 
c)  

 
 

 

d) 

 
 

3- A diminuição da diurese de um 

paciente é chamada de: 

a) Anúria 

b) Poliúria 

c) Disúria 

d) Oligúria 
 

4- O pulso poplíteo é aferido na seguinte 

região: 

a) Segundo espaço intercostal 

b) Sob a mandíbula 

c) dorso do pé 

d) Atrás do joelho 

  

5- A irrigação vesical é um termo que 

significa lavar a(o): 

a) Vesícula Biliar 

b) Bexiga 

c) Intestino 

d) Vesícula Seminal 

 

6- Para evitar a obstrução do Cateter 

nasogástrico após administração de 

alimento ou medicamento, deve-se: 

a) Injetar um pouco de ar 

b) Manter o cateter aberto 

c) Introduzir um pouco de água 

d) Baixar acentuadamente a cabeceira 

do leito  
 



        

 

7- Quanto aos objetivos do Prontuário 

pode-se afirmar que: 

a) Permite a pesquisa médica e de 

enfermagem 

b) Serve para documentação para fins 

legais 

c) Oferece dados estatísticos sobre o 

movimento hospitalar e permite o 

registro dos dados necessários quanto ao 

diagnóstico e tratamento do paciente. 

d) Todas as alternativas anteriores estão 

corretas 

 

8- Na administração de medicamentos 

por via intramuscular, a agulha deve ser 

inserida na pele formando um ângulo de: 

a) 50° 

b) 60° 

c) 70° 

d) 90° 
 

9- O termo que indica a ausência de 

movimentos respiratórios é: 

a) Apnéia 

b) Dispnéia 

c) Eupnéia 

d) Bradipnéia 

 

10- Na administração de medicamentos, 

além dos cuidados básicos, o técnico de 

Enfermagem deve fazê-la mediante: 

a) Indicação do tratamento 

b) Anamnese rigorosa 

c) Prescrição médica 

d) Avaliação do paciente 

 

11- O principal cuidado a ser tomado 

antes de administrar líquidos pelo 

cateter nasogástrico é: 

a) Lavar a cateter com água 

b) Verificar a temperatura do líquido 

c) Verificar a quantidade do líquido 

d) Verificar se o cateter está no 

estômago 

 

12- A cateterização nasogástrica tem por 

finalidades: 

a) Evitar diarreia e manter equilíbrio 

hidreletrolítico 

b) Reduzir estresse e evitar constipação 

intestinal 

c) Retirar os fluidos do trato 

gastrintestinal e administrar 

medicamentos e alimentos (gavagem) 

d) Evitar constipação intestinal e 

prevenir desconforto gástrico 

 

13- A via de administração da vacina 

BCG é: 

a) Oral 

b) Venosa 

c) Intramuscular 

d) Intradérmica 

 

14- Ao suspeitar de uma reação 

transfusional num paciente que esteja 

recebendo hemoderivados, o técnico de 

enfermagem deverá adotar as seguintes 

atitudes: 

a) Manter a transfusão, chamar o médico 

e aquecer o paciente. 

b) Manter a transfusão, guardar a 

embalagem do sangue e aquecer o 

paciente. 

c) Interromper a transfusão, desprezar a 

embalagem do sangue e comunicar ao 

enfermeiro. 

d) Interromper a transfusão, comunicar 

ao enfermeiro e guardar a embalagem 

do sangue. 



        

 

 

15- O conjunto de informações, 

investigações e levantamentos 

necessários à programação e à avaliação 

de medidas de controle de doenças e 

situações de agravo à saúde é 

classificado como: 

a) Vigilância epidemiológica 

b) Significância estatística 

c) Vigilância sanitária 

d) Surto epidêmico 

 

16- A hematose é um fenômeno que 

ocorre: 

a) No coração 

b) No intestino 

c) Nos pulmões 

d) No cérebro 

 

17- A massagem cardíaca é aplicada 

sobre a região: 

a) Dorsal 

b) Lombar 

c) Estomacal 

d) Esternal 
 

18- Antes de iniciar qualquer cuidado de 

enfermagem com o paciente, o primeiro 

passo é:  

a) Trocar a roupa de cama do paciente 

b) Preservar a individualidade do 

paciente 

c) Cobrir o paciente com lençol estéril 

d) Higienizar as mãos 

 

19- O ato ou efeito de destruir os 

germes patogênicos num objeto 

qualquer denomina-se:  

a) Esterilização 

b) Assepsia 

c) Antissepsia 

d) Sanificação 

 

20- Os recursos utilizados para impedir a 

contaminação de um meio denomina-se:  

a) Desinfecção 

b) Anti-sepsia 

c) Assepsia 

d) Limpeza 

 

21- Com o objetivo de controlar a 

disseminação de micro-organismos 

patogênicos o técnico de enfermagem, 

ao realizar um curativo, deverá limpar o 

ferimento do paciente seguindo o 

cuidado: 

a) Inutilizar a gaze após cada passagem 

pelo ferimento 

b) Começas a limpeza do centro para as 

bordas do ferimento 

c) Umedecer a gaze com água oxigenada 

para soltar o curativo 

d) Limpar o ferimento levemente com o 

medicamento prescrito 

 

22- Infecção Nosocomial é: 

a) Infecção que acomete qualquer 

pessoa fora do hospitalar 

b) Também chamada de infecção 

hospitalar é a que acomete o paciente 

durante a hospitalização 

c) Também chamada de infecção 

hospitalar é a que acomete o paciente 

após cerca de mais ou menos 60 dias de 

hospitalização 

d) Aquela que acomete o paciente após 

6 meses de internação 

 

23- Antes de introduzir a agulha no 

frasco ampola, a tampa de borracha 



        

 

deve ser limpa com o seguinte produto: 

a) Álcool iodado 

b) Éter 

c) Álcool a 70% 

d) PVPI 

 

24- Na prevenção da infecção hospitalar 

consideramos fator indispensável: 

a) A utilização de material descartável 

b) Uso de máscara e Luvas 

c) Isolamento de contato 

d) Higienização das mãos 

 

25- O processo de limpeza da pele para 

aplicação de uma injeção intravenosa 

denomina-se:  

a) Assepsia 

b) Degermação 

c) Desinfecção 

d) Anti-sepsia 
 

 

MATEMÁTICA 

26- Para administrar 500ml de soro 

fisiológica 0,9% no período de 8h as 

20h, deve-se planejar um gotejamento, 

em gotas/min, igual a: 

a) 2gts/mim 

b) 8gts/mim 

c) 14gts/min 

d) 20gts/mim 

 

27- Para administrar 15mg de 

garamicina temos ampola de 2ml com 

20 mg. Quanto devemos administrar em 

ml? 

a) 0,25ml 

b) 0,5ml 

c) 1,0ml 

d) 1,5ml 

 

28- Quantas microgotas deverão para 

que uma solução de 240ml seja 

infundida por 12 horas? 

a) 10mgts/mim 

b) 15migts/mim 

c) 20mgts/mim 

d) 25mgts/mim 

 

29- Um frasco de dexametasona de 

10mg possui 2,5ml. Para cumprir uma 

prescrição de 

4mg, devemos aspirar o seguinte 

volume, em ml: 

a) 0,1ml 

b) 0,5ml 

c) 1,0ml 

d) 2,0ml 

 

30- Foram prescritos, para um recém-

nascido, 12mg de garamicina 

intramuscular. No posto de enfermagem 

encontram-se ampolas do antibiótico 

contendo 80mg/2ml. Para administrar a 

dose prescrita, a enfermagem deverá 

aspirar: 

a) 0,3ml 

b) 0,4ml 

c) 0,6ml 

d) 0,8ml 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

31- De acordo com a norma culta da 

língua, a palavra “lhe” pode ser 

empregada na frase: 

a) O mercado torna-se mais competitivo: 

é necessário humanizar ______. 

b) O pai de família está desempregado: 



        

 

é preciso oferecer ______ uma nova 

oportunidade. 

c) O jovem tem talento: é imprescindível 

preparar____para o futuro. 

d) Este empresário apresentou um 

projeto audacioso: é bom orientar _____ 

para que proceda com cautela. 

 

32- Leia o texto:  

Conheço inúmeras pessoas que mentem. 

Para falar a verdade, mente-se por 

qualquer motivo: as pessoas ficam com 

vergonha quando estão doentes e dizem 

que estão ótimas; comentam que a 

amiga está bem-vestida, quando acham 

um horror; elogiam alguém que 

emagreceu, para comentar nas costas 

que continua gordíssima. Eu mesmo 

minto: digo que vou viajar ou reclamo 

que não me sinto bem e fujo de um 

compromisso; finjo para mim mesmo 

que, no próximo mês, começo um 

regime e perderei a barriga. 

Ultimamente, tento parar com isso. Se 

me convidam, digo que não posso. Se 

vou a uma peça de teatro e não gosto, 

digo que não gostei. Sempre dá errado, 

a pessoa preferia uma mentira. A 

franqueza, descobri, é muito malvista. 

Até considerada falta de educação. 

Quantas mães e avós são assassinadas 

por empregados que querem faltar ao 

trabalho? Outros dizem que estão 

doentes. E por aí vai. A psicologia forjou 

um termo para designar aquele que faz 

da mentira um hábito: síndrome de 

Münchausen. Os mentirosos inventaram 

outro: “mentira branca", aquela que não 

prejudica ninguém. Para mim, não existe 

a tal “mentira branca". Tem gente que 

mente como respira. Mentira é mentira, 

e a tal “mentira branca" é só uma 

mentira a mais. 

(Walcyr Carrasco. 

http://epoca.globo.com. Adaptado). 

Segundo o autor do texto, ele tenta 

parar de mentir: 

a) embora espere o mesmo das outras 

pessoas. 

b) portanto passa a conviver melhor com 

as pessoas. 

c) e as pessoas estão aceitando sua 

sinceridade. 

d) mas percebe que não falar a verdade 

é até educado. 

 

33- Em todas as frases a seguir há 

comparações. Assinale a opção em que a 

comparação não é explicada: 

a) “Os avarentos são como as bestas de 

carga: carregam o ouro e se alimentam 

de aveia”. 

b) “Sei que meu trabalho é como uma 

gota no oceano, mas sem ele, o oceano 

seria menor”. 

c) “O fim da ambição é como o 

horizonte: recua à medida que 

avançamos”. 

d) “Ambição é como a fome. Sua única 

lei é o apetite”. 
 

34- Em um letreiro de uma mecânica, 

Lucas leu o seguinte enunciado: 
 

Concerta-se pessas de altomotivos e 

pineu de bicicleta. 

O menino, ao conversar com o dono da 

mecênica, propôs a correção de algumas 

palavras do texto para adequá-lo às 

regras ortográficas da Língua Portuguesa 

culta. Assinale a alternativa que 

apresenta a correção: 

a) concerta, peças, automotivos, pneu. 

b) conserta, peças, automotivos, pneu. 

c) conserta, peças, altomotivos, pneu. 

d) conserta, peças, automotivos, pineu. 
 

35- Assinale a alternativa na qual a frase 

não possui coerência textual: 

a) Sou muito esforçado, portanto, tirei 

boas notas após ter estudado para as 

provas. 



        

 

b) A menina é muito engraçada, 

entretanto, conta ótimas piadas. 

c) Ela não foi à festa, então, ficou em 

casa com seus pais. 

d) Ele já enviou as cartas, todavia, sua 

tia ainda não as recebeu. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

36- Atalhos de teclado além de serem 

mais produtivos ajudam a evitar a LER 

(lesão por esforço repetitivo), baseado 

nesse conceito qual alternativa está 

incorreta: 

a) page up – move o cursor para uma 

página acima 

b) page down – move o cursor para 

página abaixo 

c) Tab – avança nas opções 

d) ctrl + shift+N – Exclui uma pasta 

 

37- A tecla Caps Lok é utilizada para: 

a) Ativar teclado numérico 

b) Ativar/Desativar letras maiúsculas do 

teclado 

c) Exibir nova pasta criada 

d) Desativar teclado 

 

38- Qual a definição de área de trabalho: 

a) espaço oculto na tela onde são 

armazenados arquivos 

b) Arvores de pastas ocultas 

c) Espaço de trabalho em sua tela na 

qual aparecem os ícones, componentes, 

janelas  de aplicativos 

d) conexão sem cabo 

 

39- Qual a definição de Pen-drive e HD 

Externo: 

a)  dispositivos utilizados para 

armazenamento, transporte ou cópias de 

segurança dos dados produzidos, 

armazenados ou copiados para o seu 

computador 

b)  dispositivos utilizados para criação de 

pastas 

c)  dispositivos utilizados para fazer 

backup 

d) dispositivos para organização onde se 

visualiza todos os arquivos do 

computador 

 

40- Se sob o ponto de vista físico a 

internet é uma conexão entre redes, 

para o usuário ela aparece como um 

grupo de serviços disponíveis para a 

troca de informações entre 

computadores ou indivíduos conectados, 

baseado nesse conceito aponte a 

resposta incorreta: 

a) Correio Eletrônico: é um dos serviços 

mais elementares e mais importantes 

disponíveis na rede. Basicamente, é a 

troca de mensagens que o usuário da 

internet pode mandar para outro 

usuário.  

b) FTP - File Transfer Protocol: é o 

protocolo utilizado para a transferência 

de arquivos entre duas máquinas ligadas 

à internet. É utilizado, entre outras 

coisas, para atualizar as home pages 

hospedadas em máquinas remotas.  

c) www: significa que esta é uma página 

Web, na qual é possível visualizar 

imagens, textos formatados, ouvir sons, 

músicas, participar de aplicações 

desenvolvidas em Java ou outro script. 

Resumindo, é a parte gráfica da internet. 

d) com:  indica que o website é uma 

organização governamental, assim como 

org (indica que o é uma organização), 

edu (indica que é uma organização 

educacional), gov (indica que é uma 

organização comercial), entre outras.  
 

 

 


