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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
1) Dentro dos princípios da ética pautados para o profissional da Enfermagem, a este 
profissional não é permitido: 
A) Praticar jogos de azar; 
B) Negar-se a promover a eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte do 
cliente.  
C) Administrar medicamentos conhecendo a ação da droga e certificando-se da possibilidade 
dos riscos.  
D) Prestar serviços que por sua natureza competem a outro profissional, exceto em caso de 
emergência.  
E) Filiar-se em partido político e ser candidato em pleitos eleitorias.  
 
2) O profissional da Enfermagem, dentre outros, tem como responsabilidades e deveres: 
A) Comunicar ao Conselho Regional de Enfermagem, fatos que firam preceitos do presente 
Código e da legislação do exercício profissional, somente se tais fatos o estejam envolvendo ou 
prejudicando.  
B) Colaborar com a fiscalização de exercício profissional.  
C)  Não participar de ações coletivas de conscientização relacionadas à saúde. 
D) Negar-se a prestar socorro ou atendimento emergencial fora de seu horário de trabalho. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
3) No exercício da profissão, no que tange ao sigilo, o Técnico em Enfermagem tem direito de: 
A) Em quaisquer situações, prestar informações de sua atividade, referente a menor de idade, 
quando solicitado por pais ou responsáveis. 
B) Negar-se a apresentar documentos de seus atendimentos, mesmo mediante ordem judicial. 
C) Na condição de testemunha em um processo judicial que envolva sua atividade, declarar ao 
Juiz seu impedimento de revelar o segredo.  
D) Abster-se de orientar a equipe sob sua responsabilidade sobre o dever do sigilo profissional, 
pois cada profissional deve saber de suas obrigações.  
E) Divulgar ou fazer referência a casos identificando as pessoas envolvidas.  
 
4) A lei federal que regulamenta o exercício da Enfermagem é: 
A) Lei nº 7.318/86 
B) Lei nº 6.515/77 
C) Lei nº 9.099/95 
D) Lei nº 7.498/86 
E) Lei nº 8.906/94 
 
5) O exercício da Enfermagem pode ser exercido livremente em todo o território nacional, 
observadas as disposições da lei que regulamenta o exercício da profissão: 
A) Por pessoa não formada (Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem, 
Parteira) desde que possua experiência mínima de 10 (dez) anos e obtenha autorização do 
Ministério Público. 
B) Por pessoas legalmente habilitadas, independentemente de inscrição no Conselho Regional 
de Enfermagem, desde que possua experiência mínima de 10 (dez) anos e obtenha 
autorização do Ministério Público. 
C) Por pessoas legalmente habilitadas, independentemente de inscrição no Conselho Regional 
de Enfermagem, desde que comprove que não possuí condições financeiras para inscrever-se 
e pagar a anualidade do COREN. 
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D) Por pessoas legalmente habilitadas, independentemente de inscrição no Conselho Regional 
de Enfermagem, onde o COREN está distante mais de 100 Km (cem quilômetros) do local de 
atuação. 
E) Por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com 
jurisdição na área onde ocorre o exercício. 
 
6) O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e 
acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento 
da assistência de Enfermagem, cabendo-lhe especialmente, dentre outras atribuições: 
A) direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, 
pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem. 
B) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência 
de enfermagem. 
C) participar da equipe de saúde. 
D) consulta de enfermagem. 
E) cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. 
 
7) Analise as seguintes definições no âmbito da biossegurança:  
I. Biossegurança é o conjunto de estudos e procedimentos que visam evitar ou controlar os 
riscos provocados pela exposição aos agentes químicos, físicos, psicológicos e biológicos à 
biodiversidade.  
II. Os riscos são definidos pelo Ministério da Saúde como uma ou mais condições de uma 
variável com o potencial necessário para causar danos.  
III. Os riscos, compreendidos na definição de biossegurança, são classificados em lesões à 
pessoas, a equipamentos e instalações, perda de material em processo ou redução da 
capacidade de produção.  
De acordo com a SOBECC (Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, 
Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização), está correto o que se afirma em: 
A) I, apenas 
B) II, apenas 
C) I e II, apenas  
D) II e III apenas 
E) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
8) Esterilização é: 
A) O processo que promove a completa eliminação ou destruição de todas as formas de 
microorganismos presentes como: fungos, bactérias, protozoários, vírus entre outros.  
B) O  processo pelo qual visa eliminar somente os vírus. 
C) O processo pelo qual promove uma eliminação ou destruição incompleta de 
microorganismos, devendo haver um outro procedimento posterior. 
D) O processo pelo qual os materiais passam por uma simples lavagem com água. 
E) O processo pelo qual é eliminado o lixo hospitalar. 
 
9) A desinfecção de materiais hospitalares e cirúrgicos consiste em: 
A) Destruição ou remoção total dos microorganismos. 
B) Destruição ou remoção de patógenos (forma vegetativa).  
C) Desinfecção da pele, mucosas ou tecidos. 
D) Inibição dos crescimentos de microorganismos. 
E) Utilização de materiais descartáveis. 
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10) Quanto aos procedimentos básicos para atendimento a pacientes com problemas 
cardiovasculares, é correto afirmar que: 
A) Deve-se alertar o paciente para que realize atividades físicas regularmente. 
B) Avisar a família sobre os cuidados especiais que devem ter após a saída do paciente do 
hospital. 
C) Primeiramente estabilizar os batimentos cardíacos, melhorar a oxigenação, reestabelecer o 
equilíbrio clínico.  
D) Aplicar medicamentos relaxantes até a chegada do médico responsável. 
E) Fazer sua imobilização. 
 
11) Quanto a prevenção de úlceras de pressão, é correto afirmar que: 
A) Os cuidados devem ser realizados desde os primeiros momentos em que o paciente ficou 
acamado, devendo-se aliviar a pressão da pele nas áreas de maior risco ou onde se tem ossos 
mais proeminentes.  
B) Devem-se realizar massagens nas áreas avermelhadas, pois não irão causar o risco de 
aumentarem a área lesionada. 
C) Utilizar lâmpada de calor sob a pele lesionada. 
D) Não se devem realizar massagens em outras áreas da pele sadia, pois podem ocasionar 
maiores lesões ao paciente. 
E) Deve-se manter uma alimentação à base de frutas cítricas até a estabilização do quadro. 
 
12) As técnicas básicas em enfermagem consistem em: 
A) Aplicações de medicamentos. 
B) Monitorar somente a pressão arterial. 
C) Elaboração de dieta nutricional. 
D) Aplicação de medicamentos e monitoramento da temperatura do corpo. 
E) Ações que tem como objetivo monitorar a condição clínica do paciente através da 
mensuração sistematizada da temperatura, pulso, respiração e pressão arterial.  
 
13) A Portaria n.º 648/2006 do Ministério da Saúde aprova a Política Nacional de Atenção 
Básica e estabelece a revisão de diretrizes e normas para a reorganização da Atenção Básica 
no Brasil. O trabalho em equipe é um dos pontos primordiais para as mudanças preconizadas 
na assistência integral ao usuário da Atenção Básica. Assim, o enfermeiro está inserido em 
uma equipe que visa atender às necessidades dos usuários desde a promoção à saúde à 
reabilitação, com enfoque no cuidado centrado na família e em um território determinado. 
Assinale a alternativa correta com base nessa Portaria:  
A) O enfermeiro tem a atribuição de supervisionar, coordenar e realizar atividades de educação 
permanente dos agentes comunitários em saúde, dos membros da equipe de enfermagem e 
dos auxiliares de saúde bucal. 
B) A Atenção Básica constitui-se porta de entrada do sistema de saúde, com ação fiscalizadora 
nas ações dos profissionais de saúde de maneira individual, com ausência de comunicação 
interdisciplinar. 
C) Constitui-se como um dos princípios da Atenção Básica o foco da atenção à saúde do 
indivíduo, para mudança do paradigma de foco anterior, que era pautado na família.  
D) É atribuição da equipe multiprofissional realizar encaminhamentos para outros níveis de 
atendimento, não se preocupando com o planejamento das ações de diagnóstico situacional, e 
centralizar o foco na família e na comunidade.  
E) A Atenção Básica constitui-se unicamente na compra de medicamentos indispensáveis à 
cura das principais doenças verificadas no Município. 
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14. No tocante aos atendimentos emergenciais realizado pelas Unidades do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência, o horário de funcionamento e a composição da equipe de 
atendimento móvel são: 
A) 08 horas por dia com equipes de médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e 
socorristas; 
B) 12 horas por dia com equipes de médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e 
socorristas; 
C) 24 horas por dia com equipes de médicos, enfermeiros e odontólogos; 
D) 12 horas de segunda à sexta-feira e 24 horas nos sábados e domingos com equipes de 
enfermeiros, auxiliares de enfermagem e socorrista; 
E) 24 horas por dia com equipes de médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e 
socorristas. 
  
15. Em uma vítima que apresenta trauma músculo-esquelético, na qual foi realizada 
imobilização da extremidade afetada, durante seu transporte o técnico-socorrista observa que o 
tempo de enchimento capilar está aumentando. Este é um sinal indicativo de:  
A) Melhora da perfusão celular; 
B) Aumento da perfusão celular; 
C) Perda de pulso; 
D) Aumento dos batimentos cardíacos com possibilidade de ataque cardíaco; 
E) Diminuição da perfusão celular. 
  
16. No atendimento emergencial de um lactante de 07 meses que sofre uma parada 
cardiorrespiratória, o pulso que deve ser aferido durante o procedimento é:  
A) carotídeo; 
B) femoral; 
C) radial; 
D) braquial; 
E) pedioso. 
  
17. Além do treinamento, calma, bom senso e segurança do técnico que atende a vítima, são 
preceitos objetivos básicos de atendimento a primeiro socorros: 
A) Manter a respiração, a circulação, conter a hemorragia intensa e diminuir a intensidade do 
estado de choque; 
B) Diminuir a intensidade do estado de choque, salvar vidas e prevenir seqüelas, transportando 
rapidamente ao hospital; 
C) Salvar vidas, prevenir seqüelas, conservar a vitalidade e resistência às infecções e 
transportar ao hospital; 
D) Prevenir seqüelas, conservar a vitalidade e resistência às infecções e transportar para o 
hospital; 
E) todas as alternativas estão incorretas. 
  
18. Segundo a Portaria nº 2.048/02 – Ministério da Saúde, é considerado atendimento 
hospitalar móvel, o atendimento:  
A) Que presta assistência diretamente nas comunidades do interior, com equipe de médicos, 
enfermeiros, técnicos em enfermagem e dentistas. 
B) Que procura chegar precocemente à vítima após ter ocorrido um agravo à saúde; 
C) Que atende mediante chamadas telefônicas, após confirmação pela Polícia Rodoviária da 
ocorrência de acidente de trânsito. 
D) Com unidades de emergências comandadas pelo PSF – Programa de Saúde da Família; 
E) Realizado no serviço de emergência dos hospitais municipais.  
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19. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, somente terá 
direito a saúde: 
A) Aqueles que percebam menos de 02 (dois) salários mínimos; 
B) As classes médias e baixas, em razão do princípio da capacidade econômica; 
C) Todos têm direito a saúde e compete ao Estado promovê-la, através de políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação; 
D) A saúde é um direito de todos e deve ser garantida pelo Estado e pela iniciativa privada; 
E) Os servidores públicos pertencentes à Administração Direta e Indireta da União, dos 
Estados, do DF e dos Municípios. 
  
20. Bandagem é:  
A) A manobra de aplicação de uma atadura.  
B) A mudança do acidentado de sua posição. 
C) A aplicação de medicamentos para redução da dor. 
D) A imobilização total do acidentado. 
E) A retirada de roupas, cintos e outros objetos que possam estar apertando o corpo da vítima. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS/ ATUALIDADES 

 

21) A FIFA oficializou o estádio do Itaquerão como palco para a abertura da copa do mundo no 
Brasil. Esse estádio está localizado na cidade de: 
A) Rio de Janeiro. 
B) São Paulo. 
C) Belo Horizonte. 
D) Salvador. 
E) Florianópolis.  
 
22) O empresário Josino Guimarães foi absolvido pelos jurados da acusação de ser o 
mandante do assassinato do: 
A) Ex-governador do estado de Mato Grosso. 
B) Prefeito de Cuiabá. 
C) Ex presidente da República. 
D) Juiz Leopoldino. 
E) NDA 
 
23) Por 8 votos a 2, os ministros definiram que o aborto em caso de anencefalia: 
A) é crime 
B) não é crime 
C) obriga a mulher interromper a gravidez de anencefálico 
D) não dá à mulher a possibilidade de escolher ou não o aborto em casos de anencefalia 
E) é considerado crime de assassinato de incapaz 
 
24) As eleições que ocorrem nos municípios brasileiro são as eleições que acontecem a cada 4 
anos em cada município em que os eleitores votam nos candidatos para gestão do município. 
Assim, são escolhidos os prefeitos e seus vice-prefeitos, mas também: 
A) os membros das câmaras legislativas municipais 
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B) os deputados estatuais e municipais 
C) o governador do estado 
D) os deputados e os vereadores municipais 
E) o governado e os deputados estaduais. 
 
25) O primeiro ano de Dilma Rousseff na Presidência teve dois grandes destaques: 
A) O aumento descontrolado da inflação, sobretudo nos produtos de linha branca e eletrônicos 
e o crescimento nas vendas de produtos importados. 
B) O grande crescimento da classe média e o aumento do desemprego. 
C) A diminuição das vendas dos produtos importados e o desemprego. 
D) o lançamento de programas sociais e econômicos e a saída de ministros do governo. 
E) maiores investimentos na educação e na saúde pública. 

 


