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TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 
 

AATTEENNÇÇÃÃOO  

  

��  AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

��  OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  2200  ((vviinnttee))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  mmúúllttiippllaa  

eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa..  

��  SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

��  UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

��  UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

��  PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa,,  vvooccêê  rreecceebbeerráá  

uumm  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddee  LLeeiittuurraa  ÓÓttiiccaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  CCaarrttããoo  

ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo..  

��  AAss  bboollhhaass  ccoonnssttaanntteess  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  

eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  oouu  pprreettaa..    

��  PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall,,  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  ssaallaa  

eemm  ssiillêênncciioo..  

 
 

BBOOAA  SSOORRTTEE!!  
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Paciente de 50 anos em pós-operatório de cirurgia abdominal, consciente, orientado, volume de líquido infundido 
de 3.000 ml drenagem pela sonda nasogástrica (2.000mL/24 h), diurese de 1.200 ml nas primeiras 12 horas. Nas 
últimas 4 horas, vem apresentando menos 8 mmhg de pressão venosa central. 

 
01. O balanço hídrico das 12 horas é 
 
A) -200. B) +200. C) -150. D) +150. E) 300. 
 
02. Quanto ao balanço hídrico e à mensuração da pressão venosa central nesse paciente, é CORRETO afirmar que o 
 

I. valor da pressão venosa central está dentro do limite normal. 
II. balanço hídrico e a mensuração da pressão venosa central sugerem que o paciente encontra-se  

hipovolêmico. 
III. balanço hídrico e a mensuração da pressão venosa central são parâmetros seguros para monitorização de 

pacientes graves. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 
 
A) I. B) II. C) III. D) I e II. E) todas . 
 
03. Nas situações de emergências cardiológicas, o procedimento utilizado para diagnóstico das patologias cardíacas é 
 
A) monitor cardíaco. 
B) eletrocardiograma.  D) monitorização de pressão venosa central. 
C) monitorização de pressão arterial média. E) monitorização da saturação de oxigênio. 
 
04. Analise as afirmativas abaixo e assinale V (verdadeiro) e F (falso). 
 

(   )   O dispositivo bolsa válvula e máscara é um dispositivo utilizado para ventilar e oxigenar, exclusivamente 
,pacientes em parada respiratória. 

(   )   O dispositivo bolsa válvula e máscara de inaloterapia devem ser de tamanho adequado para a idade e para o 
peso do paciente. 

(   )  A máscara laríngea é um dispositivo acessório para as vias aéreas, sendo indicada em situações de 
emergência. 

(   )  A ventilação não invasiva com pressão positiva é aplicada à via aérea do paciente. Tem como contra-
indicação absoluta pós-operatório recente de cirurgia esofágica ou gástrica. 

(   ) Na sala de trauma, a cricotireodostomia por punção é o procedimento de escolha para todos os casos, em 
que está contraindicada a entubação orotraqueal, entubação nasotraqueal e traqueostomia. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) F,F,V,V,V. B) F,V,V,V,V. C) V,F,F,F,V. D) F,V,V,V,F. E) F,V,V,F,F. 
 
05. Um goleiro, durante uma partida de futebol, ao defender uma bola, engasgou-se com a prótese dentária de quatro 

dentes. A prioridade no atendimento da vítima deverá ser: 
 
A) manobras de Hemilich. 
B) manobras rebaixamento da mandíbula.  D) manter a posição neutra. 
C) manobras de elevação do mento. E) hiperextensão da cabeça da vítima. 
 
06. Em relação à administração de medicamentos, analise as afirmações abaixo.  
 

I. É importante observar reações colaterais, como consequência de uma medicação (náuseas, vômitos, 
diarreia, por exemplo), apenas em medicamentos administrados por via endovenosa. 

II. Os cinco passos certos para administração medicamentosa são: medicamento certo, dose certa, via certa, 
horário certo e paciente certo.  

III. Não é considerada via de administração parentérica: via subcutânea. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a(s) afirmação(ões) CORRETA(S). 
 
A) I apenas. B) II, apenas. C) III, apenas. D) I e III. E) II e III. 
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07. Em relação à cateterização vesical, é CORRETO afirmar que 
 
A) para a instalação de uma sonda vesical, uma sonda de demora, deve-se utilizar sistema de drenagem fechado ou aberto. 
B) as principais indicações para drenagem suprapúbica são quando há necessidade de uso crônico da sonda ou no trauma de 

uretra. 
C) para as sondagens de alívio ou de demora, os cateteres mais utilizados são a sonda de nelaton. 
D) antes da instalação do cateterismo vesical, não é necessária a lavagem das mãos, visto que o profissional irá calçar luvas 

estéreis. 
E) para lavagem vesical, usam-se, preferencialmente, os cateteres de duas vias. 
 
08. São objetivos da sondagem gástrica, EXCETO: 
 
A) compressão gástrica. 
B) administrar medicamentos e alimentos.  D) diagnosticar a motilidade intestinal. 
C) obter conteúdo gástrico para análise. E) administrar alimentos. 
 
09. São considerados fatores extrínsecos (sistêmicos) que influenciam no processo de cicatrização: 
 
A) idade, tabagismo, doenças crônicas e alterações nutricionais. 
B) ressecamento da ferida, tecido necrótico; idade e tabagismo. 
C) idade, tabagismo, doenças crônicas, edema e alterações nutricionais. 
D) doenças crônicas, ressecamento da ferida e alterações nutricionais. 
E) hematoma, edema, ressecamento da ferida, corpo estranho e tecido necrótico. 
 
10. O termo de Queiloplastia refere-se a(à) 
 
A) reparo de defeito nos lábios. 
B) correção cirúrgica de rugas de face.  D) remoção de fístula. 
C) sutura de pálpebras. E) elevação e fixação da bexiga. 
 
11. O termo TAQUIPNEIA significa 
 
A) respiração difícil, trabalhosa e curta. 
B) respiração rápida, acima da normalidade.  D) ausência de respiração. 
C) respiração lenta, abaixo da normalidade. E) incapacidade de respirar facilmente, exceto em posição ereta. 
 
12. São consideradas vacinas que fazem parte do esquema básico do Programa Nacional de Imunização, EXCETO 
 
A) SRC (Sarampo, Rubéola e Caxumba). 
B) Febre amarela.  D) Vacina contra hepatite B. 
C) VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano).  E) Vacina contra varicela. 
 
13. Segundo a Portaria Nº 2048, de 5 de novembro de 2002, são consideradas ambulâncias, veículos terrestres, aéreos ou 

aquaviários, que se destinam, exclusivamente, ao transporte de enfermos. As ambulâncias são classificadas em 
ambulâncias tipos: 

 
A) A, B e C. B) B, C e D. C) A, B, C e D. D) A, B, C, D e E. E) A, B, C, D, E e F. 
 
14. Segundo a Portaria Nº 2048, de 5 de novembro de 2002, analise as afirmativas abaixo. 
 

I. O atendimento pré-hospitalar pode ser fixo e móvel. 
II. No atendimento pré-hospitalar móvel, os bombeiros são considerados profissionais oriundos da saúde. 
III. Para ingressar no serviço de atendimento pré-hospitalar móvel, é necessário participar de um curso de 

atendimento pré-hospitalar móvel com certificação. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 
 
A) I. B) II. C) I e II. D) II e III. E) todas. 
 
15. São consideradas emergências hipertensivas: 
 
A) pré-eclâmpsia, eclâmpsia, encefalopatia hipertensiva. 
B) angina instável, pré-eclâmpsia e infarto agudo do miocárdio. 
C) aneurisma de aorta, pré-eclâmpsia e encefalopatia hipertensiva. 
D) aneurisma de aorta, eclâmpsia e encefalopatia hipertensiva. 
E) angina estável, eclâmpsia e angina instável. 
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16. Segundo American Heart Association e American Academy of Pediatrics, se o neonato não respirar imediatamente, 
a estimulação tátil pode ser realizada. As ações que devem ser utilizadas para a estimulação tátil durante 
reanimação são: 

 
A) palmadas ou piparotes na sola do pé ou palmadas no dorso. 
B) compressão da caixa torácica ou palmadas no dorso. 
C) usar compressas quentes ou frias ou colocar oxigênio ou ar frio próximo à face ou ao corpo do paciente. 
D) dilatação do esfíncter anal ou forçar as coxas contra o abdome. 
E) palmadas ou piparotes na sola do pé ou fricção no dorso do paciente. 
 
17. Analise as afirmativas abaixo e assinale V (verdadeiro) e F (falso). 
 

(   ) Antes da coleta de hemoculturas, deve-se higienizar as mãos. 
(   )  Para a coleta de hemoculturas, as veias, preferencialmente, são do dorso das mãos e prega ulnar, pois, são 

locais com menor colonização da pele. 
(   ) As venopunções deverão ser realizadas no mesmo local, com intervalo de tempo diferente. 
(    ) Após realizar antissepsia para coleta de hemocultura, deve-se calçar luvas de procedimento para 

venopunção. 
(   ) Deve-se coletar, no mínimo, duas amostras de hemocultura(total de 2 frascos). 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) V, F, F, F, V. B) V, F, V, V, V. C) V, F, V, F, F. D) V, V, F, F, V. E) V, F, V, V, V. 
 
18. A posição de Trendelenburg reversa é utilizada nas cirurgias 
 
A) pélvicas. B) de face. C) ginecológicas.  D) de abdome inferior. E) de abdome superior. 
 
19. São fatores de risco para câncer cervico-uterino, EXCETO: 
 
A) início precoce da atividade sexual e Vírus do Papiloma Humano (HPV). 
B) multiplicidade de parceiros sexuais e higiene íntima inadequada. 
C) tabagismo e uso prolongado de contraceptivos orais. 
D) Vírus do Papiloma Humano (HPV) e Vírus da Imunodeficiência Humana. 
E) Vírus do Papiloma Humano (HPV) e uso prolongado de contraceptivos orais. 
 
20. O Desfibrilador Automático Externo – DEA é utilizado para reverter 
 
A) Taquicardia ventricular. 
B) Bradicardia sinusal. 
C) Taquicardia paroxística supraventricular. 
D) Bloqueios átrio-ventriculares. 
E) Assistolia. 

  


