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CADERNO DE PROVA 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 
 
NOME:  
 
DATA:                                                                                  CPF ou RG:  
 
INSTRUÇÕES: 
 
1. Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 20 questões objetivas de múltipla 
escolha. 
 
2. Assine seu nome, data, número de inscrição e CPF ou RG na capa deste caderno. 
 
3. Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta que você considera correta. 
 
4. Responda a todas as questões. 
 
5. Assinale na folha de respostas com caneta de tinta azul ou preta, a alternativa que julgar certa. 
 
6. A duração da prova é de 2 horas. 
 
7. Somente depois de decorridos 45 (quarenta e cinco) minutos do início da prova, o candidato 
poderá entregar sua folha de respostas objetiva e retirar-se da sala de prova. 
 
8. Ao terminar a prova, você entregará ao fiscal o folha de respostas e o Caderno de Prova. 
 
9. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos. 
 
Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 4 alternativas classificadas com as letras (A), 
(B), (C) e (D); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA 
RESPOSTA. A marcação de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE 
UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA. 
 
SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo o candidato que:  
  
a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem 
como rádios gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer 
espécie;  
  
b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Prova e/ou a 
Folha de Respostas. 
 
 
 
 

____ / _____/_____ 

_______ 
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QUESTÕES DE SAÚDE PÚBLICA 
 

01) De acordo com a Lei nº 8.080 de 19 de 
Setembro de 1990-Entende-se por saúde do 
trabalhador, para fins desta lei, um conjunto 
de atividades que se destina, através das 
ações de vigilância epidemiológica e 
vigilância sanitária, à promoção e proteção 
da saúde dos trabalhadores, assim como 
visa à recuperação e reabilitação da saúde 
dos trabalhadores submetidos aos riscos e 
agravos advindos das condições de trabalho, 
abrangendo: 
 
I - Avaliação do impacto que as tecnologias 
provocam à saúde. 
II - Informação ao trabalhador e à sua 
respectiva entidade sindical e às empresas 
sobre os riscos de acidentes de trabalho, 
doença profissional e do trabalho, bem como 
os resultados de fiscalizações, avaliações 
ambientais e exames de saúde, de admissão, 
periódicos e de demissão, respeitados os 
preceitos da ética profissional. 
III- Revisão periódica da listagem oficial de 
doenças originadas no processo de trabalho, 
tendo na sua elaboração a colaboração das 
entidades sindicais. 
IV - A garantia ao sindicato dos trabalhadores 
de requerer ao órgão competente a 
interdição de máquina, de setor de serviço 
ou de todo ambiente de trabalho, quando 
houver exposição a risco iminente para a vida 
ou saúde dos trabalhadores. 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
A) I, II, III e IV. 
B) Apenas I, e II 
C) Apenas II e III. 
D) Apenas III e IV 
 
02) De acordo com o Sistema de Saúde 
(SUS), ao gestor municipal compete: 
 
I - Participar da definição de normas e 
mecanismos de controle, com órgão afins, de 
agravo sobre o meio ambiente ou dele 
decorrentes, que tenham repercussão na 
saúde humana. 

II - Planejar, organizar, controlar e avaliar as 
ações e os serviços de saúde e gerir e 
executar os serviços públicos de saúde. 
III - Acompanhar, controlar e avaliar as redes 
hierarquizadas do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 
IV - Participar do planejamento, programação 
e organização da rede regionalizada e 
hierarquizada do Sistema Único de Saúde 
(SUS), em articulação com sua direção 
estadual. 
V - Executar serviços de vigilância 
epidemiológica; vigilância sanitária; de 
alimentação e nutrição; de saneamento 
básico. 
 
Estão corretas: 
 
A. I, II e III 
B. I, II e IV 
C. II, IV e V 
D. I, II, III, IV e V 
 
03) Indique a alternativa que NÃO 
corresponde às atribuições do Sistema 
Único de Saúde (SUS), conforme a Lei 8.080, 
de 19 de setembro de 1990.  
 
A) Participar da formulação da política de 
saneamento básico e da execução de ações 
tendo em vista sua implementação.  
B) Formular a política de formação de 
profissionais de nível médio e superior para a 
área de saúde. 
C) Fiscalizar e inspecionar alimentos, água e 
bebidas para consumo humano.  
D) Prestar assistência à população por 
intermédio de ações de promoção, proteção 
e recuperação da saúde, através de ações 
assistenciais e de atividades preventivas.  
 
04) O SUS determina a criação, implantação 
e o funcionamento dos Conselhos de Saúde, 
a nível municipal. Nos Conselhos de saúde 
existem representações diversas. Assinale a 
alternativa que NÃO representa a sociedade 
civil no Conselho:  
 
A) Sindicatos de classe.  
B) Associações de Moradores.  
C) Órgão da Secretaria de Saúde. 
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D) Representação de funcionários públicos da 
Saúde.  
  
05) A Lei Orgânica da Saúde, Lei Nº 8.080, é 
incisiva nos seus princípios e diretrizes 
quando destaca: 
 
1- A universalidade de acesso aos serviços de 
saúde em todos os níveis de assistência.  
2- A igualdade de assistência à saúde, sem 
preconceitos ou privilégios de qualquer 
espécie.  
3- A participação da comunidade.  
4- A utilização da epidemiologia na definição 
de prioridades e orientação no planejamento 
das ações dos serviços de saúde.  
 
 Estão CORRETAS as afirmativas:  
 
A) 1, apenas  
B) 1, 2, 3 e 4. 
C) 1, 2 e 3, apenas.  
D) 1, 2 e 4, apenas.  
 
06) A Conferência reúne segmentos 
representativos da sociedade, para debater 
a situação de saúde e propor diretrizes para 
a formulação da política de saúde. É 
convocada pelo chefe do Poder Executivo, e 
excepcionalmente pelo Conselho Municipal, 
a quem cabe estruturar a comissão 
organizadora, e convocar a sociedade para a 
participação nas pré-conferências e 
conferências.  
 
Assinale a alternativa CORRETA sobre as 
conferências de saúde:  
 
A) A Conferência de Saúde se reúne a cada 
quatro anos. 
B) A Conferência de Saúde tem 
representação paritária de vereadores, 
governo, usuários e políticos em geral. 
C) A Conferência de Saúde é organizada pelo 
poder legislativo. 
D) A Conferência de Saúde é formada pelos 
técnicos e representantes do legislativo e 
judiciário. 
 
07) Em conformidade com o Sistema Único 
de Saúde – SUS –, assinalar a alternativa 
INCORRETA:  

A) O Sistema Único de Saúde (SUS) 
estabelecerá mecanismos de incentivos à 
participação do setor privado no 
investimento em ciência e tecnologia e 
estimulará a transferência de tecnologia das 
universidades e institutos de pesquisa aos 
serviços de saúde nos Estados, Distrito 
Federal e Municípios e às empresas 
nacionais.  
B) Os serviços de saúde de sistemas 
estaduais e municipais de Previdência Social 
não poderão integrar-se à direção 
correspondente do Sistema Único de Saúde 
(SUS), conforme seu âmbito de atuação, bem 
como quaisquer outros órgãos e serviços de 
saúde. 
C) Em tempo de paz e havendo interesse 
recíproco, os serviços de saúde das Forças 
Armadas poderão integrar-se ao Sistema 
Único de Saúde (SUS), conforme se dispuser 
em convênio que, para esse fim, for firmado.  
D) Os serviços de saúde dos hospitais 
universitários e de ensino integram-se ao 
Sistema Único de Saúde (SUS), mediante 
convênio, preservada a sua autonomia 
administrativa em relação ao patrimônio, aos 
recursos humanos e financeiros, ensino, 
pesquisa e extensão nos limites conferidos 
pelas instituições a que estejam vinculados. 
 
08) Com relação as Diretrizes e Princípios do 
Sistema Único de Saúde – SUS, que 
descreve: “assistência, entendida como 
conjunto articulado e contínuo das ações e 
serviços preventivos e curativos, individuais 
e coletivos, exigidos para cada caso em 
todos os níveis de complexidade do 
sistema”  
 
A) Autonomia  
B) Integralidade 
C) Promoção da saúde  
D) Prevenção da doença  
 
09) A Lei Orgânica da Saúde estabeleceu 
atribuições comuns da União, dos Estados 
do Distrito Federal e dos Municípios. Analise 
as afirmativas abaixo e marque V quando 
verdadeiro e F quando falso e assinale a 
alternativa correta:  
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(   ) A União se limita a expedir normas gerais 
sobre o sistema nacional de Vigilância 
Sanitária, definindo-o e coordenando-o em 
todo o território nacional;  
( ) Os Estados tem o poder-dever de 
coordenar e, em caráter complementar, 
executar ações e serviços da Vigilância 
Sanitária e de saúde do trabalhador, 
suplementando, nesses setores, a legislação 
sobre normas gerais expedidas pela União;  
(    ) Os Municípios podem, na mesma medida 
dos interesses predominantemente locais, 
suplementar a legislação federal e estadual 
no tocante a aplicação e execução de ações e 
serviços de vigilância sanitária.  
 
A) V, V, F  
B) V, V, V  
C) F, V, V 
D) V, F, F  
 
10) De acordo com a Lei 8.080, Art. 35 do 
capitulo II é um dos critérios para o 
estabelecimento de valores a serem 
transferidos a estados, Distrito Federal e 
municípios, segundo analise técnica de 
programas e projetos: 
 
A) Desempenho técnico, econômico e 
financeiro no período atual. 
B) Perfil epidemiológico da população a ser 
coberta. 
C) Participação paritária dos usuários no 
conselho de saúde. 
D) Eficiência na arrecadação de impostos. 

 
QUESTÕES ESPECÍFICAS 

 
11) A Lei que define as categorias que 
pertencem à Enfermagem e as atribuições 
que lhes competem é: 
 
A) Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986. 
B) Lei nº 8.080, de 30 de julho de 1998. 
C) Lei nº 9.080, de 25 de junho de 1986. 
D) Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. 
 
12) Existem diferentes posições com a 
finalidade de proporcionar conforto, realizar 
exame físico, procedimentos e cirurgias. 
Qual a posição é utilizada para clientes que 

irão realizar procedimentos de lavagem 
intestinal: 
 
A) Posição ventral 
B) Posição dorsal 
C) Posição de sims 
D) Posição ginecológica 
 
13) Qual a definição de Pressão diastólica: 
 
A) É o pico da pressão sanguínea obtida no 
interior da aorta e dos vasos periféricos 
durante a contração ventricular. 
B) É o valor da frequência cardíaca acima do 
normal. 
C) Pressão normal. 
D) É o valor da pressão sanguínea final obtida 
com o relaxamento do coração. 
 
14) A Sonda nasogástrica (SNG) é indicado 
para cliente com impossibilidade de receber 
dietas por via oral. A introdução da sonda 
através das narinas deve chegar até o: 
 
A) Intestino 
B) Estômago 
C) Jejuno 
D) Pulmão 
 
15) O sistema respiratório tem função de 
ofertar oxigênio ao organismo e expelir gás 
carbônico . O principal músculo que auxilia o 
processo respiratório e: 
 
A) Esternocleidomastóideo 
B) Diafragma 
C) Pulmão 
D) Tríceps 
 
16) A vacina tríplice viral é utilizada como 
forma de prevenção  contra quais doenças:  
 
A) Sarampo, caxumba e rubéola.  
B) Difteria, rubéola e caxumba. 
C) Influenza, pneumococos e tétano. 
D) Tuberculose, influenza e tétano.  
 
17) Complete a lacuna e responda a 
alternativa correta. 
 
A _____________é a destruição dos 
microrganismos ____________, sem que 
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haja necessariamente a destruição de todos 
os _______________, pela aplicação direta 
de meios físicos ou químicos. Esse termo é 
empregado para objetos inanimados. 
 
A) Cadeia asséptica, vivos, elementos  
B) Esterilização, nocivos, vírus 
C) Assepsia, inanimados, micorganismos. 
D) Desinfecção, patogênicos, microrganismos 
 
18- São atribuições específicas do Técnico de 
Enfermagem na Atenção Básica, EXCETO: 
 
A) Participar das atividades de atenção 
realizando procedimentos regulamentados 
no exercício de sua profissão na UBS e, 
quando indicado ou necessário, no domicílio 
e/ou nos demais espaços comunitários 
(escolas, associações etc.). 
B) Planejar, gerenciar e avaliar as ações 
desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os 
outros membros da equipe. 
C) Realizar atividades programadas e de 
atenção à demanda espontânea. 
D) Realizar ações de educação em saúde à 
população adstrita, conforme planejamento 
da equipe. 
 
 19- A vacina BCG (bacilo de Calmette e 
Guerin) é administrada com a finalidade 
principal de prevenir as formas graves da 
tuberculose, sua aplicação deve ser por via:  
 
A) Oral  
B) Intravenosa 
C) Intradérmica  
D) Intramuscular 
 
20- Um paciente chega a Unidade de Saúde 
com prescrição médica para administrar 
1.000 ml de soro fisiológico (SF) 0,9% de 6 
em 6 horas? Quantas gotas deverão correr 
em um minuto? 
 
A) 35 gotas/minuto 
B) 48 gotas/minuto 
C) 56 gotas/minuto 
D) 60 gotas/minuto 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




