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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM 

 

1. O decúbito do paciente acamado deverá ser mudado de duas em duas 

horas com o objetivo de prevenir: 

A) Tromboses 

B) Atrofias 

C) Escaras 

D) Artrites 

 

2. Quando dizemos que um paciente está hipotenso é porque sua pressão 

está: 

A) Baixa 

B) Muito alta 

C) Normal 

D) Oscilando muito 

 

3. Na administração de medicamentos por via oral, não é indicado: 

A) Colocar os medicamentos em cálices, copos ou caixinhas. 

B) Lavar os cálices ou copinhos com água e sabão. 

C) Anotar no relatório de enfermagem hora, medicação, dosagem e 

reação do paciente. 

D) Deixar o medicamento sobre a mesinha do paciente, quando ele 

estiver ausente. 

 

4. O antitérmico é uma medicação: 

A) Neutralizadora 

B) Sintomática 

C) Antitóxica 

D) Antídota 

 

5. Melena é a hemorragia: 

A) Gastrintestinal 

B) Pulmonar 

C) Epitelial 

D) Renal 
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6. Uma das complicações imediatas da fratura exposta é: 

A) Artrite 

B) Artrose 

C) Hemorragia 

D) Tendinite 

 

7. Na administração de medicamentos, além dos cuidados básicos, o 

técnico de enfermagem deve fazê-la mediante: 

A) Avaliação do paciente 

B) Sintomatologia clínica 

C) Indicação do tratamento 

D) Prescrição Médica 

 

8.  Em paciente acamados com incontinência urinária, o cuidado mais 

importante de enfermagem inclui: 

A) Troca programada da roupa do leito 

B) Controle rigoroso da diurese 

C) Cateterismo vesical 

D) Restrição rigorosa de líquidos 

 

9. Ureter termina na: 

A) Bexiga 

B) Vagina 

C) Uretra E. Trompa 

D) Próstata 

 

10. Antes de iniciar qualquer cuidado de enfermagem com o paciente, o 

primeiro passo é: 

A) Cobrir o paciente com lençol estéril 

B) Lavar as mãos com água e sabão 

C) Proteger o uniforme com avental de plástico 

D) Preservar a individualidade do paciente 
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11. Os recursos mais utilizados para impedir a contaminação de um meio 

denomina-se: 

A) Esterilização 

 

 

B) Assepsia 

C) Ante-sepsia 

D) Desinfecção 

 

12. Antes de introduzir a agulha no frascoamplola, a tampa de borracha 

deve ser limpa com o seguinte produto: 

A) Álccol-iodado 

B) Éter 

C) Álcool a 70% 

D) Água oxigenada 

 

13. O processo de limpeza da pele para aplicação de uma injeção 

intravenosa denomina-se: 

A) Degermação 

B) Desinfecção 

C) Assepsia 

D) Esterelização 

 

14. O sinal mais confiável para diagnosticar parada cardíaca é: 

A) Ausência de pulso carotídeo 

B) Pressão arterial inaudível 

C) Fibrilação atrial 

D) Pulso femoral filiforme 

 

15. No que diz respeito aos casos de dengue confirmados clinicamente, o 

técnico de enfermagem deve orientar os pacientes a não fazerem uso de 

AAS (ácido acetilsalicílico) tendo em vista que seu uso pode facilitar o 

aparecimento de: 

A) Hipertenção 

B) Taquicardia 

C) Hemorragia 

D) Arritmia 
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16. Os exercícios respiratórios, no pós-operatório imediato, previnem: 

A) Insuficiência cardíaca 

B) Edema pulmonar 

C) Insuficiência Vascular 

D) Pneumonia 

 

17. A tuberculose se transmite através de: 

A) Contato direto com o paciente em qualquer fase da doença. 

B) Convivência prolongada com individuo tuberculoso. 

C) Gotículas de Flugge de paciente bacilífero. 

D) Contato indireto com utensílios domésticos utilizados pelo paciente. 

 

18. Para Administrar 2.500ml de soro glicosado de 5%, em 24 horas, o 

cálculo em gotas por minuto deverá ser de: 

A) 15 gts/min 

B) 35 gts/min 

C) 50 gts/min 

D) 30 gts/min 

 

19. Como administrar 1.000.000UI de uma medicação que apresenta 

frascos de 5.000.000UI/ml? 

A) 0,2ml 

B) 0,3ml 

C) 0,1ml 

D) 0,4ml 

 

20. Foram prescritos 3OU de insulina, dispomos de frasco com 4OU e 

seringa de 80U. Quantas unidades deveremos aplicar? 

A) 80U 

B) 50U 

C) 60U 

D) 30U 
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21. O médico prescreveu 1.500ml de soro fisiológico a 0,9%, 500ml de soro 

glicosado a 5% para o paciente, que deverão ser infundidos em 20 

horas, o número de gotas que deve fluir por minuto é de: 

A) 35 gts/min 

B) 28 gts/min 

C) 31 gts/min 

D) 33 gts/min 

 

22. Para atender a prescrição médica de 6 mg de dexametasona, deve-se 

aspirar do frasco de 2,5ml, contendo 4mg/ml, o volume equivalente a: 

A) 2,5ml 

B) 1,5ml 

C) 1,0ml 

D) 10,0ml 

 

23. A raspagem dos pelos, no pré-operatório, denomina-se: 

A) Lombotomia 

B) Herbuirrafua 

C) Tricotomia 

D) Laparotomia 

 

24. Uma das atribuições do técnico de enfermagem na sala de operações e: 

A) Preparar a sala de operações para a cirurgia. 

B) Preparar o material a ser esterilizado. 

C) Fazer estatística das esterilizações. 

D) Apanhar os pacientes cirúrgicos na enfermaria e atender as 

necessidade do paciente na sala cirúrgica. 

 

25. O paciente só será transportado para a sala de recuperação após ordem 

do: 

A) Cirurgião 

B) Supervisor 

C) Enfermeiro 

D) Anestesista 
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LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL MÉDIO 

A Disciplina do Amor 

Foi na França, durante a segunda grande guerra; um jovem tinha um 

cachorro que todos os dias, pontualmente, ia esperá-lo voltar do trabalho. 

Postava-se na esquina, um pouco antes das seis da tarde. Assim que via o 

dono, ia correndo ao seu encontro e na maior alegria, acompanhava-o com seu 

passinho saltitante de volta a casa. A vila inteira já conhecia o cachorro e as 

pessoas que passavam faziam-lhe festinhas e ele correspondia, chegava a 

correr todo animado atrás dos mais íntimos. Para logo voltar atento ao seu 

posto e ali ficar sentado até o momento em que seu dono apontava lá longe. 

Mas eu avisei que o tempo era de guerra, o jovem foi convocado. Pensa que o 

cachorro deixou de esperá-lo? Continuou a ir diariamente até a esquina, fixo o 

olhar ansioso naquele único ponto, a orelha em pé, atenta ao menor ruído que 

pudesse indicar a presença do dono bem-amado. Assim que anoitecia, ele 

voltava para casa e levava sua vida normal de cachorro até chegar o dia 

seguinte. Então, disciplinadamente, como se tivesse um relógio preso à pata, 

voltava ao seu posto de espera. O jovem morreu num bombardeio mas no 

pequeno coração do cachorro não morreu a esperança. Quiseram prendê-lo, 

distraí-lo. Tudo em vão. Quando ia chegando aquela hora ele disparava para o 

compromisso assumido, todos os dias. Todos os dias. Com o passar dos anos 

(a memória dos homens!) as pessoas foram se esquecendo do jovem soldado 

que não voltou. Casou-se a noiva com um primo. Os familiares voltaram-se 

para outros familiares. Os amigos, para outros amigos. Só o cachorro já 

velhíssimo (era jovem quando o jovem partiu) continuou a esperá-lo na sua 

esquina. As pessoas estranhavam, mas quem esse cachorro está 

esperando?... Uma tarde (era inverno) ele lá ficou, o focinho voltado para 

aquela direção. 

                           FAGUNDES TELLES, Lygia. “Disciplina do Amor (I).” In: A Disciplina do Amor. 

2ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Nova Fronteira, 1980. P. 99-100. 

 

 

26. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

1ª COLUNA 2ª COLUNA 

1 postava-se  corria desabaladamente 

2 apontava  permanecia muito tempo 

3 convocado  surgia; despontava 

4 disparava  ato de ser chamado 
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Marque a alternativa correta 

A 1 4 2 3 

B 3 4 2 1 

C 4 1 2 3 

D 1 2 3 4 

 

27. “... as pessoas que passavam faziam-lhe festinhas...” 

Festinhas, no contexto acima, significa: 

 

A) pequena comemoração 

B) reunião divertida 

C) solenidade 

D) brincadeira alegre 

 

28. Relacione as colunas, de acordo com a correspondência de significados 

das palavras em destaque nas frases: 

1. Postava-se na esquina. 

2. Acompanhava-o com seu passinho saltitante. 

3. O jovem foi convocado. 

4. O jovem morreu num bombardeio. 

 O arremesso de bombas contra a cidade foi violento. 

 O homem foi intimado a ir até a sala do gerente. 

 O vigia permanecia muito tempo naquele mesmo lugar. 

 Com saltos frequentes, a jovem entrou no salão. 

 

Marque a alternativa correta 

A 3 4 1 2 

B 4 3 1 2 

C 3 2 1 4 

D 4 1 2 3 
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29. Em relação ao texto “A Disciplina do Amor”, todas as alternativas abaixo 

são verdadeiras. EXCETO: 

A) O fato narrado aconteceu na França, durante a Segunda Guerra 

Mundial. 

B) A vila inteira conhecia o cachorro porque todos os dias ele estava à 

espera do jovem à saída do trabalho. 

C) A convocação do jovem dono do cachorro para a guerra não mudou 

a rotina do jovem. 

D) Após a convocação do jovem, o cachorro continuou a esperá-lo no 

mesmo lugar. 

 

30. Qual é o assunto do texto “Disciplina do Amor?” 

A) A segunda grande guerra. 

B) A memória dos homens. 

C) Uma tarde de inverno. 

D) A fidelidade do cão ao seu dono. 

 

31. O cachorro morreu fiel ao seu dono. 

Que frase do texto demonstra isso? 

 

A) “... com o focinho voltado para aquela direção...” 

B) “... pontualmente, ia esperá-lo voltar do trabalho.” 

C) “... chegava a correr todo animado atrás dos mais íntimos.” 

D) “... mas no pequeno coração do cachorro não morreu a esperança.” 

 

 

32. “Pensa que o cachorro deixou de esperá-lo?” 

A) Trata-se de uma frase interrogativa, através da qual o narrador 

demonstra que o cão agiu de maneira diferente daquela esperada 

pelo leitor. 

B) Trata-se de uma frase exclamativa, através da qual o narrador 

demonstra sua surpresa diante do fato. 

C) Trata-se de uma frase interrogativa, através da qual o narrador 

duvida da veracidade da estória. 

D) Trata-se de uma frase exclamativa, ela enfatiza a surpresa do 

narrador diante da “disciplina do amor” demonstrada pelo cão. 

 

33. O cão não se demorava muito quando correspondia às festinhas dos 

conhecidos. 

Por quê? 

A) O cão não se demorava muito porque não gostava das festinhas.  

B) O cão não se demorava muito porque ia esperar seu dono. 
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C) O cão não se demorava muito porque já era velhíssimo. 

D) O cão não se demorava muito porque quiseram prendê-lo. 

 

34. O narrador utiliza uma frase irônica para resumir o sentimento dos 

homens em relação a lembrança do jovem. 

Que frase é essa? 

A) Com o passar dos anos (a memória dos homens!) as pessoas foram 

esquecendo do jovem que não voltou. 

B) As pessoas estranhavam, mas quem esse cachorro está esperando? 

C) Casou-se a noiva com o primo. 

D) Os familiares voltaram-se para outros familiares. 

 

35.  Qual a classe gramatical da palavra grifada no período abaixo: 

             Então, disciplinadamente, como se tivesse um relógio preso à pata,  

              voltava ao seu posto de espera. 

A) Adjetivo 
B) Substantivo 
C) Verbo 
D) Advérbio 

 

36.  Assinale a alternativa onde o predicado é verbal. 
A) O cão corria saltitante. 
B) O jovem morreu num bombardeio. 
C) A vila parece boa para a família. 
D) O rapaz saiu alegre do trabalho. 

 

 

37.  Qual a classe gramatical da palavra grifada no período abaixo: 
 Mas eu avisei que o tempo era de guerra, o jovem foi convocado. 
A) Adjetivo 
B) Verbo 
C) Substantivo 
D) Advérbio 

 
 

38.  Complete os períodos abaixo com: há, à, a. 
A) Eu já me havia sujeitado ..... duas operações. 
B) Essa página foi escrita ..... lápis. 
C) Logo ali em frente ..... uma farmácia. 
D) Ele foi .... biblioteca. 
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Marque a alternativa correta: 

A há há a à 

B a a há à 

C à há há a 

D à a há  há 

 

 

39. Preencha as lacunas com: que/quê, porque/porquê, por que/por quê: 

A) ........... ele não veio? 

B) O relógio ........... comprei não funcionava. 

C) Muitas vezes erramos .......... não pensamos ao agir. 

D) Jamais se soube .......... de sua renúncia. 

Marque a alternativa correta: 

A Por que quê por que o porquê 

B Porque que porque o porquê 

C Por quê que por que o por quê 

D Por que que porque o porquê 

 

 

40. Preencha as lacunas. 

Era para ...... falar ...... ontem, mas não ....... encontrei em parte alguma. 

A) eu / com ele / o 

B) mim / consigo / o 

C) eu / com ele / lhe 

D) mim / contigo / te 
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CONHECIMENTOS GERAIS – NIVEL MÉDIO 

 

41. O Município de Arantina está localizado a aproximadamente 360 km da 

capital do Estado de Minas Gerais. 

Marque V para as alternativas Verdadeiras e F para as alternativas Falsas: 

A  Pertence a microrregião do sul/sudoeste do Estado de Minas 

Gerais. 

B  No censo de 2013 (IBGE), sua população era de 2.888 

habitantes. 

C  O Município ocupa uma área de 89,383 km² e foi emancipado 

pela Lei Estadual nº 2.764, de 30 de dezembro de 1962. 

D  Aproximadamente, 60% (sessenta por cento) de sua população 

está concentrada na área urbana do Município. 

Marque a alternativa: 

A F V F V 

B V V F V 

C V F V F 

D V V V F 

 

42. Em qual país está localizada a Torre de Pisa? 

A) Itália 

B) Bélgica 

C) França 

D) Inglaterra 

 

43. Assinale o nome do Estado Brasileiro no qual está localizada “A 

Chapada Diamantina” - região de serra e de rara beleza: 

A) Mato Grosso 

B) Bahia 

C) Minas Gerais 

D) Pará 
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44. Embora o Brasil esteja colocado entre os países mais populosos do 

mundo, quando se relaciona sua população total com a área do País 

obtém-se um número relativamente baixo. A essa relação damos o 

nome de: 

A) Índice de desenvolvimento 

B) Densidade demográfica 

C) Taxa de crescimento 

D) Taxa de natalidade 

 

45. A posse do Papa Francisco marca uma alteração na Igreja Católica, 

após dois mandatos de papas com um perfil mais conservador: João 

Paulo II (1978-2005) e Bento XVI (2005-2013). São algumas das ações 

implementadas pelo Papa Francisco. EXCETO: 

A) A busca do diálogo com outras religiões (e até com os ateus). 

B) Um olhar mais voltado para os pobres e os países periféricos. 

C) A centralização da Igreja e a quebra de hierarquias do catolicismo. 

D) Severa apuração em relação às denúncias de corrupção e pedofilia 

por parte dos sacerdotes. 

 

46. Sobre o aborto no Brasil, podemos afirmar que: 

I. O aborto é permitido quando a mulher é vítima  de violência 

sexual. 

II. O aborto é permitido se o feto é anencéfalo (sem cérebro). 

III. O aborto é permitido se há risco de morte para a gestante. 

IV. O aborto é permitido se o feto tem microcefalia (mal formação no 

sistema nervoso central). 

Estão CORRETAS: 

A) I e II, apenas 

B) I, II e III, apenas 

C) I, II e IV, apenas 

D) I, II, III e IV 

 

47. Sobre a situação dos países da América Latina são verdadeiras as 

alternativas abaixo. EXCETO: 

A) Na Venezuela, a conquista da maioria das cadeiras na Assembléia 

pela oposição põe fim a 16 anos de hegemonia Chavista no 

Congresso e agrava a tensão política. 

B) Na Bolívia, o presidente Evo Marales governa desde 2006 com forte 

apoio popular e de movimentos sociais 
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C) O Paraguai está suspenso do Mercosul e da União da Nações Sul-

Americanos (UNASUAL). 

D) Nas eleições de dezembro de 2013, o Chile colocou novamente  no 

poder a socialista Michelle Bachelet. 

 

48. O surto de zika, associado aos casos de microcefalia, e a epidemia de 

dengue em 2015 mostram que as doenças infecciosas ainda são um 

grande problema de saúde pública no Brasil. 

Sobre o assunto acima, assinale a alternativa  INCORRETA: 

A) No Brasil, militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica foram 

convocados para vistoriar residências em todo país para combater 

focos de proliferação do mosquito.  

B) As doenças infecciosas não são muito comuns em regiões tropicais e 

equatoriais nas quais o clima úmido e quente desfavorece a 

proliferação de vetores. 

C) Historicamente, as doenças infecciosas foram as grandes ameaças à 

saúde humana. 

D) Na segunda metade do século XX, as ameaças à saúde por doenças 

infecciosas perderam forças, graças ao maior acesso das pessoas a 

formas de prevenção, ao desenvolvimento de antibióticos e de 

vacinas e das melhorias nos serviços médico e de saneamento. 

 

49. Sobre o “Acordo de Paris” (COP-21), são verdadeiras as alternativas 

abaixo, EXCETO: 

A) Foi assinado por 195 países – membros da Convenção das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima. 

B) Foi realizado em dezembro de 2015 em Paris. 

C) Os países signatários do novo acordo deverão realizar ações para 

tentar conter o aumento da temperatura média de Terra em 2ºC 

ainda neste século. 

D) O acordo de Paris não prevê o apoio financeiro aos países em 

desenvolvimento. 

 

50. Marque V nas alternativas Verdadeiras e F nas alternativas Falsas: 

A) ( ) Os estados que compõem a Região Sudeste do Brasil são: 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. 

B) ( ) Em 2013, o Brasil comemorou 25 anos da Constituição da 

Federal que marcou a transição entre a ditadura e a democracia. O 

primeiro presidente eleito por voto popular na “Nova República” foi 

Itamar Franco. 
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C) ( ) Após acidente, 33 mineiros ficaram isolados no subterrâneo de 

uma mina durante 66 dias, a 700 metros de profundidade. Foram salvos 

em uma operação que durou, aproximadamente 2 horas e 30 minutos. 

Este acidente aconteceu na Colômbia. 

D) ( ) Tivemos três grandes acidentes no Mundo causados pela 

energia nuclear. O primeiro em março/1979, no Estado Norte Americano 

da Pensilvânia, na usina nuclear de Three Mile Stand. O segundo na 

então URSS, em 1986, na cidade de Chernobil, atualmente, Ucrânia. O 

terceiro em março de 2011, na usina nuclear Fukushima no Japão, 

devido a um maremoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


