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01. Ao se inserir no mercado de trabalho, o técnico de 
enfermagem precisa conhecer quais atividades pode exercer, 
considerando a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem (Lei 
n° 7.498/1986 – Regulamentada pelo Decreto no 94.406/1987). 
Sobre essa regulamentação, assinale a alternativa CORRETA 
sobre atribuição do técnico de enfermagem. 
(A) Organização e direção dos serviços de Enfermagem e de 

suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas 
prestadoras desses serviços. 

(B) Prescrição da assistência de Enfermagem. 
(C) Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, 

orientação e supervisão das atividades de assistência de 
Enfermagem. 

(D) Cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com 
risco de vida. 

 
02. “O profissional de enfermagem atua com autonomia e em 
consonância com os preceitos éticos e legais, técnico-científico 
e teórico-filosófico; exerce suas atividades com competência 
para promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo 
com os Princípios da Ética e da Bioética...” (COFEN, 2017). 
Considerando a necessidade de o trabalho do técnico de 
enfermagem ser pautado na ética, de acordo com o que rege o 
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale a 
alternativa CORRETA. 
(A) É direito dos profissionais de Enfermagem manter os dados 

cadastrais atualizados junto ao Conselho Regional de 
Enfermagem de sua jurisdição. 

(B) Respeitar, no exercício da profissão, a legislação vigente 
relativa à preservação do meio ambiente no gerenciamento 
de resíduos de serviços de saúde é um direito do 
profissional. 

(C) Uma das penalidades a serem impostas pelo Sistema 
Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em caso de 
infração do Código de Ética é a advertência verbal, que 
consiste na admoestação ao infrator, de forma pública, que 
será registrada no prontuário do mesmo, na presença de 
duas testemunhas. 

(D) Para a graduação e a imposição da penalidade, consideram-
se:  gravidade da infração; circunstâncias agravantes e 
atenuantes da infração; o dano causado e o resultado e os 
antecedentes do infrator. 

 
03. A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova 
a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão 
de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS) aponta como atribuição do 
técnico de enfermagem: 
(A) realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados 

para as pessoas que possuem condições crônicas no 
território, junto aos demais membros da equipe. 

(B) realizar procedimentos de Enfermagem, como curativos, 
administração de medicamentos, vacinas, coleta de material 
para exames, entre outras atividades delegadas pelo 
enfermeiro, de acordo com sua área de atuação e 
regulamentação. 

(C) realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde 
bucal. 

(D) realizar e/ou supervisionar acolhimento com escuta 
qualificada e classificação de risco, de acordo com 
protocolos estabelecidos. 
 

04. O Sistema de Classificação de Risco ou Triagem de 
Manchester é uma ferramenta de avaliação de risco, utilizada 
nos serviços de urgência e de emergência mundialmente. A 
triagem no setor de urgência e de emergência é sempre 
baseada nos sinais e nos sintomas apresentados pelos 
pacientes, quando lhes são atribuídos uma cor, a depender da 
avaliação. Dessa forma, um paciente classificado com a cor 
amarela deverá receber atendimento dentro de quanto tempo? 
(A) Em até 10 minutos. 
(B) Em até 30 minutos. 
(C) Em até 60 minutos. 
(D) Em até 120 minutos. 

 
05. Sobre a Lei Orgânica da Saúde no 8.080/1990, que dispõe 
sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
(A) As ações e os serviços de saúde, executados pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS), seja diretamente, seja mediante 
participação complementar da iniciativa privada, serão 
organizados de forma regionalizada e hierarquizada em 
níveis de complexidade decrescente. 

(B) Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de 
Saúde (SUS) a execução de ações de vigilância sanitária, 
epidemiológica, saúde do trabalhador e de assistência 
terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 

(C) Quanto à organização, à direção e à gestão do SUS, os 
municípios poderão constituir consórcios para desenvolver 
em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes 
correspondam. 

(D) Um dos princípios que regem o SUS é a integralidade de 
assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo 
das ações e dos serviços preventivos e curativos, individuais 
e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema. 

 
06. A Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS), que contará, em cada esfera de governo, sem 
prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes 
instâncias colegiadas: Conferência de Saúde e Conselho de 
Saúde. Sobre esses aspectos, assinale a alternativa CORRETA.  
(A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a 

representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a 
situação de saúde e para propor as diretrizes para a 
formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.  

(B) O Conselho de Saúde, em caráter temporário e deliberativo, 
órgão colegiado composto por representantes do governo, 
prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, 
atua na formulação de estratégias e no controle da execução 
da política de saúde na instância correspondente.  

(C) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua 
organização e suas normas de funcionamento definidas em 
regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho. 

(D) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o 
Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 
(Conasems) não têm representação no Conselho Nacional de 
Saúde. 
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07. Leia a sentença a seguir, preencha a lacuna com um dos 
princípios da Política Nacional de Humanização (PNH) e assinale 
a alternativa a que corresponde: 
“A PNH deve se fazer presente e estar inserida em todas as 
políticas e programas do SUS.  A PNH busca transformar as 
relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e 
da comunicação entre as pessoas e grupos, tirando-os do 
isolamento e das relações de poder hierarquizadas. 
____________________ é reconhecer que as diferentes 
especialidades e práticas de saúde podem conversar com a 
experiência daquele que é assistido. Juntos, esses saberes 
podem produzir saúde de forma mais corresponsável (BRASIL, 
2013). 
(A) Transversalidade. 
(B) Gestão autocrática. 
(C) Gestão estratégica. 
(D) Protagonismo. 
 
08. Em relação aos cuidados de Enfermagem na administração 
de fármacos, assinale a alternativa CORRETA.  
(A) O volume máximo que pode ser administrado no músculo 

deltoide é 2ml. 
(B) O volume máximo que pode ser administrado no tecido 

subcutâneo é 0,5ml.  
(C) São locais para aplicação no tecido subcutâneo: face 

posterior do antebraço, abdome entre os rebordos costais e 
as cristas ilíacas e região escapular. 

(D) Foram prescritos 125mg de vitamina C, via oral para 
paciente, mas só tem disponível comprimido de 500mg. 
Considerando que a diluição do comprimido será feita em 10 
ml, deverão ser administrados 25ml da solução diluída. 
(considerar que o comprimido pode ser diluído). 

 
09. Na sala de imunização, Manuel, técnico de enfermagem que 
trabalha na Unidade de Atenção Primária à Saúde administrou a 
vacina DTP em uma criança de 5 anos no vasto lateral da coxa, 
com agulha 13x4,5. Sabe-se que, nessa idade, o local é o 
deltoide, por via intramuscular com agulha 25x7. Tal 
profissional, que não estava capacitado para realizar vacinação, 
agiu com: 
(A) imperícia. 
(B) negligência. 
(C) imprudência. 
(D) omissão. 
 
10. Sr. José, masculino, 50 anos, compareceu ao 
atendimento na emergência do Hospital Geral com hipótese 
diagnóstica de Acidente Vascular Cerebral. Ao verificar 
sinais vitais, o técnico de enfermagem identificou os 
seguintes parâmetros: PA: 180X120mmHg, P: 110 bpm, 
Temperatura axilar: 36,5ºC e R: 38rpm. Considerando os 
parâmetros de sinais vitais do paciente adulto, assinale a 
alternativa que corresponde, respectivamente, à nomenclatura 
científica dos resultados apresentados: 
(A) hipotenso, bradicárdico, normotérmico e taquipneico. 
(B) hipertenso, normocárdico, normotérmico e taquipneico. 
(C) hipertenso, taquicárdico, hipotérmico e dispneico. 
(D) hipertenso, taquicárdico, normotérmico e taquipneico. 
 
 
 
 
 

11. O pulso é um dos sinais vitais que precisa ser avaliado ao 
realizar o exame físico do paciente. Para verificarmos esse sinal 
vital, há algumas opões de local. Desses locais, qual 
corresponde à verificação do pulso localizado na parte posterior 
do joelho? 
(A) Pulso apical. 
(B) Pulso poplíteo. 
(C) Pulso pedioso. 
(D) Pulso radial. 
 
12. Karen, 15 anos, compareceu à unidade de saúde com 
suspeita de varicela. Como técnico de enfermagem, quais 
medidas de biossegurança deverão ser realizadas para evitar 
contaminação? 
(A) Apenas precauções respiratórias para aerossóis. 
(B) Apenas precauções respiratórias para contato. 
(C) Precauções para aerossóis e contato. 
(D) Precauções respiratórias para gotículas. 
 
13. Sobre cuidado de Enfermagem ao paciente vítima de 
queimadura, assinale a alternativa CORRETA. 
(A) Algumas alternativas caseiras são indicadas para serem 

aplicadas na área acometida pela queimadura, tais como 
clara de ovo, creme dental, manteiga e pó de café, pois 
contribuem para o processo de recuperação da área afetada, 
pois as enzimas produzidas por essas substâncias aceleram o 
processo cicatricial da derme. 

(B) Deve-se fazer o resfriamento da área queimada, que pode 
ser alcançado por meio do uso de compressas em bebidas 
em soro fisiológico a 0.9% ou água à temperatura ambiente. 

(C) No que diz respeito ao atendimento inicial do paciente 
vítima de queimadura, não se deve remover as fontes de 
calor, tais como roupas e adornos, para evitar traumas na 
epiderme.  

(D) Em caso de queimaduras por água-viva, devem ser irrigadas 
com água-doce, devendo também ser aplicado gelo e 
orientar a não esfregar a área afetada. 
 

14. Sobre atendimento pré-hospitalar do paciente vítima de 
trauma cranioencefálico, enumere a sequência das condutas 
essenciais para oferecer um atendimento adequado e para 
garantir a segurança da equipe no local do atendimento.  
(___) Análise da extensão das lesões e controle do ambiente 
com prevenção da hipotermia são as principais medidas 
realizadas. 
(___) Verificar se a vítima está respirando e, se necessário, 
iniciar as ventilações. 
(___) Avaliar circulação de sangue no paciente, tendo como 
parâmetro o pulso central. 
(___) Contenção da hemorragia externa grave. 
(___) Atendimento das vias aéreas e controle da coluna cervical. 
(___) Avaliação do estado neurológico do paciente. 
 
Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência: 
(A) 6, 3, 4, 1, 2 e 5. 
(B) 3, 6, 4, 1, 2 e 5. 
(C) 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 
(D) 6, 2, 4, 5, 3 e 1. 
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15. Constantemente, o Ministério da Saúde institui políticas de 
atenção à saúde e à gestão do Sistema Único de Saúde. Dentre 
as inúmeras existentes, tem-se uma que objetiva a redução de 
filas e do tempo de espera, com ampliação do acesso, do 
atendimento acolhedor e resolutivo baseado em critérios de 
risco, implantação de modelo de atenção com responsabilização 
e vínculo, garantia dos direitos dos usuários, valorização do 
trabalho na saúde e na gestão participativa nos serviços. Trata-
se da: 
(A) Política Nacional da Atenção Básica. 
(B) Política Nacional de Humanização. 
(C) Política Nacional de Promoção da Saúde. 
(D) Política Nacional de Atenção às Urgências. 

 
16. A Nota Técnica nº 11/2019-CGMAD/DAPES/SAS/MS que 
evidencia esclarecimentos sobre as mudanças na Política 
Nacional de Saúde Mental e nas Diretrizes da Política Nacional 
sobre Drogas, afirma que: 
(A) nas novas ações do Ministério da Saúde, a Atenção Básica 

também passa a acolher pacientes com transtornos metais 
em outras situações de vulnerabilidade, como aqueles que 
vivem nas ruas e também os que são egressos de unidades 
prisionais comuns. 

(B) foi criada uma nova modalidade de CAPS (IV AD) para 
funcionar 12 horas/noturno nas regiões de cracolândias, 
com equipe completa, incluindo psiquiatras e equipe de 
enfermagem de plantão. 

(C) O Ministério da Saúde começa a custear equipes 
multiprofissionais especializadas em Saúde Mental para 
atuar em ambulatórios, de maneira integrada à Atenção 
Básica e aos CAPS, ocupando um vazio assistencial que 
existia na Rede de Atenção Psicossocial, não apoiando o 
fechamento de ambulatórios.  

(D) na área da saúde indígena, o Ministério da Saúde publicou 
portaria que objetiva diminuir o financiamento de CAPS que 
atenda a pacientes dessa população, pois a prevalência de 
transtornos mentais nessa população teve uma redução 
significativa.  

 
17. Leia a descrição a seguir apontada na Nota Técnica nº 
11/2019-CGMAD/DAPES/SAS/MS: 
“Uma equipe composta por médico psiquiatra, psicólogo e 
assistente social, que deve prestar atendimento integrado e 
multiprofissional, por meio da realização de consultas e 
psicoterapia e que deverá ser lotada em ambulatórios gerais e 
especializados, policlínicas e ambulatórios de hospitais gerais e 
hospitais psiquiátricos (...) atendendo necessidades de 
complexidade intermediária entre a Atenção Básica e os CAPS”. 
A sentença citada se refere a qual serviço da Rede de Atenção 
Psicossocial? 
(A) Unidade de Referência Especializada em Hospital Geral. 
(B) Unidade Ambulatorial Especializada.  
(C) Hospital Psiquiátrico. 
(D) Hospital Dia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. De acordo com o art. 2 da Resolução nº 8, de 14 de agosto 
de 2019, a condição dos Hospitais de Custódia e o Tratamento 
Psiquiátrico conhecido como Manicômios Judiciários refletem 
uma total falência de um cuidado integral com vistas à 
reinserção da pessoa internada, devendo haver uma completa 
reestruturação do sistema, que deverá considerar, EXCETO: 
(A) o(a) portador(a) de transtornos mentais em conflito com a 

lei e considerado inimputável tem como pressuposto a 
necessidade de tratamento em dispositivos de saúde. 

(B) deve ser garantida a intervenção conjunta com as equipes 
da Rede de Atenção Psicossocial, a qual deve acontecer de 
forma regular e contínua, dependendo do tipo de instituição 
restritiva de liberdade onde se encontre o indivíduo. 

(C) em caso de restrição de liberdade, deve garantir a 
preservação dos direitos fundamentais a qualquer cidadã(o) 
além de ofertar um cuidado pautado na lógica da atenção 
psicossocial e orientado para a reinserção social desses 
indivíduos. 

(D) a internação compulsória, hoje apenas tipificada com vistas 
à medida de segurança, é uma evidente violação à Lei no 

10.216/2001, considerando os hospitais de custódia e o 
tratamento psiquiátrico. 

 
19. Uma paciente com esquizofrenia afirma que seu filho de 9 
anos está sendo molestado sexualmente pelo pai com quem 
vive em outro país, neste exato momento (tal fato, em si, não 
seria necessariamente impossível), mas, ao ser perguntada 
sobre como soube disso, ela refere que uma visão mental lhe 
revelou “a verdade”. Você, ao descrever essa situação na sua 
evolução, pode dizer que a paciente está com: 
(A) alucinações. 
(B) delírios. 
(C) agorafobia. 
(D) acatisia.  
 
20. Alguns pacientes chegam à unidade de emergência de saúde 
mental ou até mesmo aos Centros de Atenção Psicossociais 
agudamente agitados, com risco iminente para si e para os 
outros. Assim, alguns pontos positivos são essenciais a serem 
considerados como condutas e percepções de Enfermagem 
nesse momento. Assinale a alternativa CORRETA.  
(A) Quando o paciente se encontra agitado, precisa de 

observação constante e de isolamento, sempre 
acompanhado por membros da equipe, até que o 
tratamento emergencial se complete. 

(B) A postura do paciente não deve ser avaliada como sinal de 
alerta, mesmo que ele fale alto ou grite, faça comentários 
pejorativos e sua expressão facial esteja tensa.  

(C) O excesso de tensão não pode ser percebido por meio da 
rigidez da musculatura corporal. A exigência da perfeição e a 
atividade motora visível de irritabilidade não são marcas 
registradas desse momento emergencial. 

(D) Os movimentos devem ser rápidos, deve-se tocar o paciente, 
com aproximação brusca e fixação do olhar em direção a ele, 
mostrando domínio do profissional à situação.  
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21. A prevalência mundial de TDAH estimada em crianças e em 
adolescentes é de 3% a 8%. Embora o TDAH seja 
frequentemente diagnosticado durante a infância, não é raro o 
diagnóstico ser feito posteriormente. A sigla/abreviação TDAH 
significa: 
(A) Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade. 
(B) Transtorno da Disfunção Arterial/Hipotálamo.  
(C) Transtorno do Déficit de Atitude/Histeria. 
(D) Transtorno da Disfunção da Ansiedade/Humor.  
 
22. O Ministério da Saúde, em 2018, lançou as Diretrizes 
Brasileiras para Diagnóstico e Tratamento das Intoxicações por 
Agrotóxicos, as quais afirmam que, nas intoxicações agudas, as 
medidas de descontaminação externas e internas possuem um 
papel fundamental para a prevenção da absorção dos tóxicos. 
Sobre a descontaminação, assinale a alternativa CORRETA.  
(A) Na descontaminação ocular, deve-se lavar os olhos, 

mantendo um fluxo contínuo de água ou soro fisiológico, 
com as pálpebras abertas, a partir do canto interno do olho, 
em direção à lateral da face. 

(B) Na descontaminação ocular, nos casos de exposição de um 
único olho, a lavagem permanece igual, pois somente o 
procedimento de lavagem não tem risco de contaminar o 
olho não afetado.  

(C) Na descontaminação gástrica com carvão ativado, quanto 
mais tarde for aplicado, melhor a relação do tempo entre a 
exposição ao agente tóxico e a sua absorção. 

(D) É recomendável a realização rotineira de lavagem gástrica 
em pacientes intoxicados. 

 
23. Atualmente, não é recomendada rotineiramente no 
departamento de emergência a indução de êmese como 
medida de suporte nas intoxicações agudas, uma vez que não 
há evidências de que melhore a evolução de pacientes 
intoxicados. Indução de êmese significa: 
(A) indução de evacuação. 
(B) indução de micção. 
(C) indução de sonolência. 
(D) indução de vômito. 
 
24. O Ceará registrou 1.639 acidentes provocados por 
escorpiões, de janeiro a abril de 2022 (SESA, 2022). O CEATOX-
Ceará descreve que os acidentes mais frequentes ocorrem com 
o Tityus stigmurus, conhecido como escorpião-amarelo-do-
Nordeste. Sobre escorpionismo, assinale a alternativa CORRETA. 
(A) A dor, instalação imediata em praticamente todos os casos, 

é o principal sintoma.  
(B) Na maioria dos casos, o tratamento específico consiste na 

administração do soro antiescorpiônico (SAEsc) ou soro 
antiaracnídico.  

(C) Após a picada, inicialmente, deve fazer torniquete ou 
curativo que feche o local. 

(D) O soro (quantidade de ampolas) deve ser administrado, 
variando de acordo com idade e peso.  

 
25. Você como técnico(a) de enfermagem ao receber um 
prontuário observou que tem a cópia da Ficha de Notificação de 
Acidentes por Animais Peçonhentos. Ao ler atentamente, 
observou que, nos dados clínicos, há a presença de 
Manifestação Sistêmica Vagais que podem ser, nesse caso, 
EXCETO: 
(A) náuseas. 
(B) vômitos.  

(C) diarreia.  
(D) ptose. 
 
26. Você, na sala de acolhimento de uma Unidade Básica de 
Saúde, recebeu um adolescente que mencionou que está sendo 
vítima de violência. Ciente das atitudes positivas de um bom 
profissional, assinale a alternativa CORRETA. 
(A) Garantir o direito à individualidade e à singularidade do 

adolescente. 
(B) Perguntar prontamente se um dos pais foi responsável pelo 

ocorrido. 
(C) Deve falar frases do tipo “isso não foi nada”, “não precisa 

chorar”. 
(D) Fazer questionamento e perguntar por que ele demorou 

tanto para dizer. 
 
27. Quantos gramas de glicose tem em um frasco de 500 ml de 
soro glicosado (SG) em uma concentração de 10%? 
(A) 5g. 
(B) 50g. 
(C) 500g. 
(D) 5000g. 
 
28. A Vancomicina é um antibacteriano muito utilizado. Você 
recebeu a prescrição contendo Vancomicina 1g que deve ser 
diluída em 200 ml de SF 0,9% e infundir em 2h. Quantas 
microgotas por minuto serão necessárias? Assinale a alternativa 
CORRETA. 
(A) 0,55 mgts/min. 
(B) 1,66 mgts/min. 
(C) 33,3 mgts/min. 
(D) 100 mgts/min. 
 
29. Você está auxiliando na coleta dos testes para detecção da 
Covid-19. No momento, há vários exames com resultado 
Reagente/Detectado, e o paciente pergunta como deve 
proceder em relação ao isolamento e aos cuidados. Assinale a 
alternativa que contém as orientações corretas segundo a 
Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (2022). 
(A) Se você estiver assintomático, deve aguardar 10 dias em 

isolamento até novo teste. 
(B) Se você, no 7º dia de isolamento, estiver com sintomas, o 

teste é obrigatório.  
(C) Se você estiver, no 5º dia de isolamento, com sintomas, deve 

manter isolamento até o 7º dia. 
(D) Você deve manter as medidas normais ao sair do isolamento 

(até 10º dia) quando não tiver mais sintomas, sem 
necessidade do uso de máscaras nos locais onde não 
exigirem. 

 
30. Uma das condutas em um atendimento de urgência e/ou 
emergência é o controle da hemorragia externa potencialmente 
fatal, sendo essa uma das etapas de avaliação do mnemônico 
(XABCDE). Seguindo a avaliação do mnemônico, a letra B 
caracteriza-se por: 
(A) controle do sangramento. 
(B) manejo da via aérea. 
(C) avaliação da respiração. 
(D) avaliação da circulação. 
 


