
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

MATEMÁTICA 

01) As afirmações abaixo se referem a transformações 
de medidas de ângulos: 

I – 120º correspondem a 
2𝜋

3
 . 

II – 
3𝜋

5
 correspondem a 108°. 

III – 180° correspondem a  
𝜋

2
. 

A alternativa que contém as afirmações corretas é: 
a) Apenas a III. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e II. 
d) Apenas II e III. 
e) Todas estão corretas. 
 
02) Dada uma função definida por f(x) = x2 – 4x + 7, o 
conjunto formado pelos valores de f(-1), f(0) e f(1) será 
dado por: 
a) {10, 7, 4}. 
b) {12, 7, 4}. 
c) {10, 7, 10}. 
d) {11, 7, 4}. 
e) {11, 7, -4}. 
 
03) Observando a sequência numérica 2,5,9,14,20,... e 
sabendo que ela manterá a mesma ordem estabelecida, 
o 10º termo será: 
a) 44. 
b) 48. 
c) 54. 
d) 60. 
e) 65. 
 
04) 1,3 hectômetros somados a 2,07 decâmetros 
correspondem a: 
a) 220 metros. 
b) 213,7 metros 
c) 150,7 metros. 
d) 132,07 metros. 
e) 33,7 metros. 
 
05) O conjunto solução da equação x2  + 3x -10 = 0 é 
dado por: 
a) S = {-5; 2}. 
b) S = {Ø}. 
c) S = {5; -2}. 
d) S = {-2; -5}. 
e) S = {2}. 
 
06) Dada a progressão aritmética (-32, -25, -18, ...), o 
termo a10 será: 
a) 31. 
b) 30. 
c) 29. 
d) 28. 
e) 27. 
 
07) O valor de x na inequação abaixo é: 
5x + 450 > 210 + 5x 
a) x > 220. 
b) x > 210. 
c) x < -210. 
d) x < 80. 
e) x > 80. 
 
08) Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa 
correta: 
I - O conjunto dos números reais é formado somente pelo 
conjunto dos números racionais e naturais. 

II - √3 é um número irracional. 
III – 3,141414... é um número racional. 

a) V, F, V. 
b) F, V, V. 
c) F, V, F. 
d) V, V, F. 
e) V, F, F. 
 
09)  A tabela abaixo representa a idade dos 10 primeiros 
inscritos em um concurso de determinada prefeitura. 
 

22 25 24 22 28 26 27 24 22 30 

 
A moda e a mediana desses 10 valores correspondem a: 
a) 22 e 25. 
b) 25 e 27. 
c) 22 e 22,5. 
d) 22 e 27. 
e) 27 e 22. 
 

10) Considerando a matriz A = [
1 2
0 1

] e B = [
4 1
2 0

], o 

resultado de A x B será: 

a) [
8 1
2 0

]. 

b) [
4 2
0 0

]. 

c) [
8 3
2 1

]. 

d) [
4 1
0 2

]. 

e) [
1 1
0 0

]. 

 
 

PORTUGUÊS 
 
11) Analise as orações. 
I- Segundo nosso acordo, tudo foi realizado. 
II- Assim que acordei, pulei da cama. 
III- Chorou tanto que suas lágrimas secaram. 
A sequência correta quanto à oração subordinada 
adverbial é: 
a) Conformativa, temporal, causal. 
b) Conformativa, condicional, causal. 
c) Concessiva, condicional, temporal. 
d) Proporcional, temporal, consecutiva. 
e) Comparativa, conformativa, condicional. 
 
12) Em: “Gosto de gostar de você”. O termo em 
destaque é: 
a) Objeto direto. 
b) Objeto indireto. 
c) Sujeito. 
d) Complemento Nominal. 
e) Predicativo do Sujeito. 
 
13) Em: “Dei-lhe um forte abraço”. O termo em destaque 
é: 
a) Objeto direto. 
b) Objeto indireto. 
c) Sujeito. 
d) Complemento Nominal. 
e) Predicativo do Sujeito. 
 
14) Em: “Meus heróis morreram de overdose...” O termo 
em destaque é: 
a) Adjunto adnominal. 
b) Adjunto adverbial. 
c) Predicativo do Sujeito. 
d) Complemento nominal. 
e) Vocativo. 
 
15) Em: “Na Serra Catarinense, a neblina foi forte”. O 
termo em destaque é: 
a) Adjunto adnominal. 
b) Adjunto adverbial. 



c) Predicativo do Sujeito. 
d) Complemento nominal. 
e) Vocativo. 
 
16) Em: “Chovia incessantemente”, temos: 
a) Sujeito simples. 
b) Sujeito elíptico. 
c) Sujeito Indeterminado. 
d) Oração sem sujeito. 
e) N.D.A. 
 
17) Analise as orações: 
I- Te quero tanto... 
II- Conta-me os teus segredos. 
III- Não me venha com conversa fiada! 
Quanto à colocação pronominal, a alternativa correta é: 
a) Apenas a I. 
b) I e II. 
c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 
 
18) Analise as orações: 
I- Aqui fala-se polonês. 
II- Pede-se contribuição voluntária. 
III- Você se tornará um grande homem. 
Quanto à colocação pronominal, a alternativa incorreta é: 
a) Apenas a I. 
b) I e II. 
c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 
 
19) Analise as orações: 
I- Não te preocupes comigo.  
II- Isso me faz acreditar no ser humano. 
III- Falaram-me sobre suas andanças. 
Não ocorre próclise em: 
a) Apenas a I. 
b) I e II. 
c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 
 
20) Analise as orações: 
I- Nada me fará desistir de ti. 
II- Tudo se perdeu. 
III- Ele se alistou assim que teve idade. 
Quanto à colocação pronominal, a alternativa correta é: 
a) Apenas a I. 
b) I e II. 
c) II e III. 
d) Todas estão corretas. 
e) N.D.A. 
 
 

CONEHCIMENTOS ESPECÍFICOS 

21) A enfermagem é uma das profissões de saúde do 
Brasil que possui seu trabalho reconhecido pelo seu 
significativo impacto no resultado assistencial em saúde. 
Sendo assim, quais são os princípios fundamentais do 
Código de Ética e Legislação em Enfermagem? 
a) O profissional de enfermagem atua na promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com 
autonomia e em consonância com os preceitos éticos e 
legais. 
b) O profissional de enfermagem respeita a vida, a 
dignidade e os direitos humanos, em todas as suas 
dimensões. 
c) O profissional de enfermagem exerce suas atividades 
com competência para a promoção do ser humano na 

sua integralidade, de acordo com os princípios da ética e 
da bioética. 
d) A enfermagem é uma profissão comprometida com a 
saúde e a qualidade de vida da pessoa, família e 
coletividade. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
22) O registro de enfermagem é a documentação de todo 
o processo de cuidado de enfermagem com o paciente, 
sendo que através dele nos comunicamos com os 
demais membros da equipe. Além disso, respaldamo-nos 
legalmente, assim como promovemos respaldo à 
instituição e ao paciente. De acordo com a Resolução 
Cofen nº 225/00, é determinado que seja vedado ao 
profissional de Enfermagem: aceitar, praticar, cumprir ou 
executar prescrições medicamentosas, terapêuticas, 
oriundas de qualquer profissional da área de Saúde, por 
meio de rádio, telefonia ou meios eletrônicos, onde não 
conste a assinatura deles. Qual das situações abaixo é 
considerada como exceção? 
a) De urgência, na qual, efetivamente, haja iminente e 
grave risco de vida do cliente. 
b) Se o cliente estiver nervoso. 
c) Quando a família desejar o atendimento rápido. 
d) Se o cliente estiver apresentando vômito e diarreia. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
23) De acordo com a Lei 7.498/86, é determinado que a 
administração de medicamentos pode ser desenvolvida 
pelos profissionais habilitados e inscritos no Conselho 
Regional de Enfermagem - Auxiliar e Técnico de 
Enfermagem, desde que sob a supervisão do 
Enfermeiro. Segundo a legislação, deve o profissional 
responsável e executor de medicamentos tomar certas 
precauções, como: 
I) Recusar administrar o medicamento quando a 
prescrição está ilegível, confusa ou de outra maneira 
incerta. 
II) Perguntar ao médico ou a outra pessoa sancionada 
pela instituição para esclarecer uma prescrição confusa 
ao invés de tentar interpretar por si mesmo. 
III) Saber os limites de dosagem de segurança do 
medicamento, indicações, contraindicações, o risco de 
toxicidade e possíveis efeitos adversos. 
É correto afirmar que: 
a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) I, II e III estão incorretas. 
d) Apenas I e III estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
24) Umidificar as vias respiratórias, fluidificar secreções 
da mucosa do trato respiratório para assim facilitar sua 
expulsão e ajudar no tratamento medicamentoso das 
doenças pulmonares são ações relacionados a qual 
procedimento? 
a) Oxigenioterapia. 
b) Nebulização. 
c) Aspiração de vias aéreas superiores. 
d) Traqueostomia. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
25) Qual dos itens abaixo pode ser utilizado para 
administração de oxigenioterapia? 
a) Cânula nasal. 
b) Cateter Nasal. 
c) Máscara de Venturi. 
d) Máscara de Aerosol. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
26) A aspiração de vias aéreas é um cuidado de 
Enfermagem fundamental na remoção das secreções e o 
profissional precisa estar habilitado para executar tal 



procedimento invasivo. É realizado através de sucção ao 
trato respiratório do paciente, ajudando a remover 
secreções líquidas ou espessas das vias aéreas 
superiores e inferiores, quando o paciente não tem 
condições de removê-las sozinho. A aspiração das vias 
aéreas superiores pode envolver o nariz, boca e 
orofaringe. Apesar de ser benéfica para o paciente, a 
aspiração possui alguns riscos. 
Quais destes riscos estão relacionados ao texto acima? 
a) Hipoxemia e Broncoespasmos. 
b) Diarreias e Hipertensão. 
c) Diabetes e Perda de peso. 
d) Diabetes e Hipertensão. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
27) Sabemos que a cateterismo vesical serve para o 
esvaziamento da bexiga, proporcionando conforto 
imediato para pacientes com disfunção na eliminação da 
urina, podendo ser sondagem vesical de alívio utilizada 
para esvaziamento imediato da bexiga que, após o 
procedimento, é retirada; também, a sondagem vesical 
de demora, que é instalada e deixada pelo tempo 
estipulado pela equipe médica. Esse procedimento 
requer cuidados para evitar complicações e algumas 
ações devem ser observadas e/ou evitadas pelos 
profissionais, exceto: 
a) Não abrir o sistema entre a sonda e a bolsa coletora. 
O sistema de sondagem vesical de demora é fechado e 
estéril, devendo assim ser mantido. 
b) Observar a quantidade de urina que está sendo 
drenada diariamente e sinais de que possam indicar a 
obstrução da sonda. 
c) Visualizar sempre o aspecto de urina que está saindo 
na bolsa coletora e atentar para urina com presença de 
sangue, pus e grumos (como coágulos). 
d) Nunca elevar a bolsa coletora acima da linha média da 
cintura do paciente. 
e) Desconectar o saco coletor da sonda todas as vezes 
que for desprezar a urina. 
 
28) A sondagem nasogástrica é a inserção de sonda na 
cavidade nasal, podendo também ser inserida na 
cavidade oral com a finalidade de descompressão do 
estômago ou para alimentação. Nesse caso, quais  
cuidados de enfermagem devem ser observados ou 
realizados? 
a) Realizar troca de sonda sempre que achar necessário, 
podendo ser várias vezes ao dia. 
b) Verificar a tolerância da dieta e/ou medicamentos a 
serem administrados pela sonda. 
c) Infundir o quanto de água achar necessário para lavar 
a sonda. 
d) O resíduo gástrico não deve ser aspirado antes de 
administrar a dieta, a fim de proteger o estômago. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
29) Os Sinais Vitais dos pacientes indicam seu estado de 
saúde, devendo ser observados por profissionais 
qualificados para diagnosticar e planejar a assistência. 
Quando devem ser observados? 
a) Na admissão do paciente. 
b) Antes e depois da realização de procedimentos 
invasivos ou na administração de medicamentos. 
c) Nos períodos pré, intra e pós-operatório. 
d) As alternativas a, b e c estão incorretas. 
e) As alternativas a, b e c estão corretas. 
 
30) O conforto e a segurança abrangem aspectos físicos, 
psicossociais e espirituais constituindo uma necessidade 
básica do ser humano. Uma das necessidades dos 
pacientes que fica a cargo da equipe de enfermagem é a 
prática da higiene do paciente visto que cada paciente 
tem sua particularidade e história de vida. Quais são os 

fatores que podem influenciar e que devemos estar 
atentos dentro da individualidade de cada paciente nesta 
prática? 
a) Imagem corporal (vergonha de exposição do corpo). 
b) Preferências pessoais (horários para tomar banho, 
dormir). 
c) Condição física (paciente debilitado). 
d) Religiões (abordar de acordo com as crenças). 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
31) Segundo o Ministério da Saúde, a assepsia é o 
processo pelo qual se consegue afastar os germes 
patogênicos de determinados locais ou objetos. Para 
diminuir o risco de uma infecção, é fundamental a 
aplicação das técnicas de assepsia médica e cirúrgica 
por todos que atuam no ambiente hospitalar. Quando o 
material cirúrgico, que é estéril, for manuseado pela 
equipe, alguns cuidados devem ser tomados para evitar 
a contaminação. Qual dos procedimentos abaixo não 
deve ser realizado? 
a) Lavar as mãos antes de pegá-lo. 
b) Não falar, tossir ou espirrar próximo a ele. 
c) Verificar a data da esterilização e a data da validade. 
d) Abrir os pacotes sem técnica segura para não atrasar 
o procedimento. 
e) Examinar com cuidado se o pacote apresenta 
buracos, manchas ou umidade. Se houver qualquer 
dúvida quanto à integridade do material, deve-se 
desprezá-lo. 
 
32) A Norma Regulamentadora nº 32 ou NR-32 é uma 
legislação do Ministério do Trabalho e Emprego que 
estabelece medidas para proteger a segurança e a 
saúde dos trabalhadores em que local de trabalho: 
a) Hospitais apenas. 
b) Prontos-socorros apenas. 
c) Qualquer serviço de saúde, inclusive para os que 
trabalham em escolas, ensinando ou pesquisando. 
d) Escolas apenas. 
e) Unidades de Referência do Estado apenas. 
 
33) A Influenza é uma infecção viral aguda do sistema 
respiratório de elevada transmissibilidade e distribuição. 
O indivíduo pode contraí-la várias vezes ao longo da 
vida. A transmissão direta (pessoa a pessoa) é a mais 
comum. Quais os cuidados devem ser tomados como 
medidas de prevenção e controle? 
I- Manter o ambiente ventilado, abrindo janelas e portas. 
II- Evitar aglomerações e espaços fechados. 
III- Compartilhar objetos de uso pessoal com pessoas, 
como talheres, pratos, copos ou garrafas. 
IV- Higienizar as mãos após tossir ou espirrar. No caso 
de não haver água e sabão, usar álcool gel. 
Está correto afirmar que: 
a) I, II e III estão corretas. 
b) II, III e IV estão corretas. 
c) I, III e IV estão corretas. 
d) I, II e IV estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
34) Sabemos que a enfermagem tem uma grande 
responsabilidade em acolher e orientar os pacientes na 
admissão para a realização de procedimentos. Sobre os 
procedimentos relacionados ao pré-operatório, que é o 
período de tempo que tem início no momento em que se 
reconhece a necessidade de uma cirurgia e termina no 
momento em que o paciente chega à sala de operação, é 
correto afirmar que: 
I- Subdivide-se em mediato e em imediato. 
II- Mediato: desde a indicação para a cirurgia até o dia 
anterior a ela. 
III- Imediato: corresponde às 24 horas anteriores à 
cirurgia. 



IV- Mediato: após 24 horas e até 7 dias depois. 
Está correto afirmar que: 
a) I, II e III estão corretas 
b) I, II e IV estão corretas. 
c) III e IV estão corretas. 
d) II, III e IV estão corretas. 
e) I, III e IV estão corretas. 
 
35) Em relação ao pós-operatório, que é o período que 
se inicia a partir da saída do paciente da sala de cirurgia 
e perdura até a sua total recuperação, quais são os 
cuidados que a equipe de enfermagem deve tomar? 
a) Receber e transferir o paciente da maca para o leito 
com cuidado, observando sondas, soros, drenos e 
curativos, de acordo com o procedimento realizado. 
b) Verificar sinais vitais. 
c) Fazer medicações conforme prescrição. 
d) Observar o estado de consciência (sonolência). 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
36) Um paciente foi admitido na unidade para a 
realização de um procedimento cirúrgico. A enfermagem 
deve realizar orientações para esse paciente de acordo 
com a prescrição e o tipo de procedimento que será 
realizado. O que não deve ser realizado antes da cirurgia 
pela equipe de enfermagem? 
a) Atender o paciente conforme suas necessidades 
psicológicas (esclarecimento de dúvidas). 
b) Verificar sinais vitais. 
c) Colher material para exames conforme solicitação 
médica. 
d) Oferecer água e alimentos à vontade. 
e) Retirar próteses dentárias e joias e identificá-los. 
 
37) As Doenças infectocontagiosas são aquelas 
causadas por um agente biológico como, por exemplo, 
vírus, bactérias ou parasitas. Também são transmissíveis 
de um indivíduo para outro, direta ou indiretamente. 
Quais doenças abaixo são infectocontagiosas? 
a) Tuberculose. 
b) Hanseníase. 
c) Meningite. 
d) Coqueluche. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
38) O acompanhamento da criança se inicia na gravidez 
com a monitorização do seu crescimento intrauterino e 
das condições gerais de saúde. Por isso, é fundamental 
a captação precoce das gestantes para o pré-natal 
qualificado, identificando as situações de risco para a 
saúde da criança e materna, impondo-se a necessidade 
de uma atenção mais cuidadosa. São consideradas 
situações de risco para gestantes: 
I- Deficiência mental; hipertensão arterial; diabetes. 
II- História positiva para HIV, toxoplasmose ou sífilis. 
III- História de óbito de menores de um ano na família. 
IV- Fome excessiva, sonolência, fraqueza. 
Estão corretas: 
a) I e IV. 
b) I, II e III. 
c) II, III e IV. 
d) I, III e IV. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
39) O que deve ser avaliado durante a visita da equipe 
de enfermagem para a puérpera logo após sua alta 
hospitalar em relação ao recém-nascido? 
a) Se as roupas do recém-nascido estão novas. 
b) Se o pai do recém-nascido está em casa. 
c) Se os familiares estão visitando a puérpera. 
d) Se há sinais de infecção no coto umbilical. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 

40) A Assistência de Enfermagem na Urgência e 
Emergência participa de todos os processos, tanto na 
urgência quanto na emergência. Os profissionais de 
enfermagem devem estar atentos e preparados para 
atuarem nessas situações, pois irão fazer a diferença no 
momento crucial do atendimento ao paciente. Como são 
classificadas as Urgências e Emergências? 
I- A urgência é caracterizada como um evento grave, que 
deve ser resolvido urgentemente, mas que não possui 
um caráter imediatista, ou seja, deve haver um empenho 
para ser tratada e pode ser planejada para que o 
paciente não corra risco de morte. 
II- A emergência é uma situação gravíssima que deve ser 
tratada imediatamente, caso contrário, o paciente irá 
morrer ou apresentará uma sequela irreversível. 
III- A urgência é uma situação gravíssima que deve ser 
tratada imediatamente, caso contrário, o paciente irá 
morrer ou apresentará uma sequela irreversível. 
IV- A emergência é caracterizada como um evento grave, 
que deve ser resolvido urgentemente, mas que não 
possui um caráter imediatista, ou seja, deve haver um 
empenho para ser tratada e pode ser planejada para que 
o paciente não corra risco de morte. 
Estão corretas: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) I e IV. 
d) III e IV. 
e) II e III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


