
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

CADERNO DE PROVA 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

NOME 

DATA :23/04/2017     INSCRIÇÃO Nº   ________   RG OU CPF________________ 

 
Duração da prova: 03(três) horas, incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-resposta. 

Obs.: Você só poderá entregar o caderno de provas e o gabarito somente depois decorrido o tempo de 

1(uma) hora de prova. 

Reserve os 30 minutos finais para marcar o cartão resposta. 

 

INSTRUÇÕES  

 

 Assine o seu nome, número de inscrição e CPF ou RG na capa deste caderno. 

 Para fazer a prova você usará: 

             Este caderno da prova com 05 (cinco) páginas, sem contar esta capa; 

             U m cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e cargo;  

 Verifique, no caderno de prova: 

Se faltarem folhas e se a sequência de questões, no total de 30,é correta; 

Se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas; 

 Não e permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova; 

 Para cada questão objetiva são apresentadas 04 (quatro) alternativas diferentes de respostas (a,b,c,d), 

apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão; você só deve 

assinalar UMA RESPOSTA. A marcação de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, 

MESMO QUE UMA DAS RESPOSTA SEJA A CORRETA. 

 Preencha corretamente a alternativa correta de cada questão no cartão-resposta utilizando caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta; 

 SERÁ ELIMINADO DO PROCESSO SELETIVO O CANDIDATO QUE:  
Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelho de calcular, bem como 

rádios gravadores, fone de ouvidos, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 

Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o caderno de prova e/ou cartão 

resposta. 

 Os 3(três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos. 

 A interpretação das questões e parte integrante da prova, não será permitida consulta aos fiscais. 

 Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente 

preenchido e assinado. Você receberá um folheto com a  numeração das questões para que possa anotar 

suas respostas para posterior conferência. A prova e o gabarito serão divulgados no site 

www.quixaba.pe.gov.br  

 O gabarito desta prova estará disponível no dia 23/04/2017 a partir das 23h00min, no site 

www.quixaba.pe.gov.br  e afixado no mural da Prefeitura Municipal.  

 Para exercer o direito de recorre contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações 

constantes no edital 001/2017. 

 Após o término da prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local, não sendo possível a 

utilização dos banheiros e/ou bebedouros. 

BOA PROVA! 

 

 

 

 

 

 

http://www.quixaba.pe.gov.br/
http://www.quixaba.pe.gov.br/


 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

QUESTÃO 1                                                                                                                                       

Marque a alternativa em que a palavra 

apresentam o números de fonemas igual ao 

número de letras: 

A)  milhares 

B)  adolescente  
C)  Importância  

D)  Técnica 

 

QUESTÃO 2                                                                                                                                       

Indique a alternativa em que a palavras 

destacada  não é um adjetivo? 

A)  Os BONS candidatos nem sempre são 

eleitos.  

B)  Nas eleições há feriado NACIONAL.  

C)  As pesquisas eliminaram PARTE da 

emoção.  

D)  As GRANDES empresas patrocinam 

candidatos.  

 

QUESTÃO 3                                                                                                                                    

Marque a alternativa onde cuja sequência de 

vocábulos apresenta, na mesma ordem, o 

seguinte: ditongo, hiato, hiato, ditongo. 

A)  joias / fluir / jesuíta / fogaréu 

B) ódio / saguão / leal / poeira 

C)  jamais / Deus / luar / daí  

D) quais / fugiu / caiu / história 

 

QUESTÃO 4                                                                                                                                   

Marque  a alternativa que contenha o verbo 

"querer" conjugado na primeira pessoal do 

singular do futuro do presente (indicativo). 

A) Amanhã eu quererei ver as revistas. 

B) Amanhã eu quero ver as revistas. 

C) Amanhã eu queria ver as revistas. 

D) Amanhã eu queira ver as revistas. 

 

QUESTÃO 5                                                                                                                                   

Na oração "Pagam bem lá?" o sujeito é: 

A) Simples 

B) Oração sem sujeito 

C) Indeterminado 

D) Oculto 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 
 

QUESTÃO  6                                                                                                                               

Para atender todas as ligações feitas a uma 

empresa são utilizadas 3 telefonistas, 

atendendo cada uma delas, em média, a 130 

ligações diárias. Aumentando-se para 6 o 

número de telefonistas, quantas ligações 

atenderá diariamente cada uma delas em 

média? 

A) 95 

B) 85 

C) 75  

D) 65 

 

QUESTÃO  7                                                                                                                                 

A soma da idade do pai e do filho é 45 anos. A 

idade do pai está para a idade do filho, assim 

como 7 está para 2. Marque a alternativa que 

determine a idade do pai e do filho: 

 

A)35 anos para o pai e 10 anos para o filho 

B)36 anos para o pai e 9 anos  para o filho  

C)37 anos para o pai e 8 anos  para o filho 

D)38 anos para o pai e 7 anos para o filho 

 

QUESTÃO 8                                                                                                                            

Observe a figura e marque a alternativa 

correta que determine a área (em cm): 

 
 

A) 30 cm
2  

B) 35,5 cm
2 

C) 38,5 cm
2 

D) 40 cm
2 

 

QUESTÃO  9                                                                                                                           

A secretaria de Educação de um determinado 

município do estado de Pernambuco pretende 

distribuir papel sulfite para 200.000 

estudantes do ensino fundamental. Para 

cumprir esse objetivo são compradas 250 

caixas contendo os papéis. Se cada caixa tiver 

200 pacotes e cada pacote 500 folhas então 

podemos afirmar que cada estudante 

receberá: 

A) 130 folhas 

B) 125 folhas 



 

 

C) 190 folhas 

D) 175 folhas 

 

QUESTÃO  10                                                                                                                             

Na compra de um aparelho celular obtive 

desconto de 20% por ter feito o pagamento à 

vista. Se paguei R$ 1.320,00 reais pelo 

aparelho, qual era seu o preço original? 

A) 1.684,00 reais 

B) 1.384,00 reais 

C) 1.584,00 reais  

D) 1.600,00 reais 

 

RASCUNHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 11                                                                                                                            

Assinale a alternativa que NÃO corresponde a 

função do técnico em enfermagem:  

A) Execução de plano de cuidados em 

enfermagem realizado por enfermeiro. 

B) Execução de curativo pós-operatório, 

anotações, observações e orientação aos 

pacientes.  

C) Organização e direção de serviços de 

enfermagem e coordenação de cursos de 

formação de pessoal em enfermagem. 

D) Participação em equipes de saúde da família.  

 

QUESTÃO 12                                                                                                                            

Marque a alternativa correta com relação ao 

Programa Saúde da Família (PSF): 

A) Iniciado na década de 90, o PSF apresentou 

uma redução no número de usuários 

atendidos nos últimos anos em razão da 

menor adesão de gestores estaduais e 

municipais nas administrações mais recentes. 

B) No PSF, as equipes atuam mediante ações de 

reabilitação de pacientes com doenças e 

agravos mais frequentes, bem como na 

manutenção da saúde da comunidade. 

C) No PSF, as equipes são responsáveis pelo 

acompanhamento de um número indefinido 

de famílias, em uma área geográfica não 

delimitada, conforme a demanda espontânea. 

D) O PSF é uma estratégia de modelo 

assistencial, operacionalizada mediante a 

implantação de equipes de especialistas em 

hospitais regionais. 

 

QUESTÃO 13                                                                                                                            

Em todo meio social a visita domiciliar é um 

importante instrumento de compreensão da 

realidade social. Com base nessa informação 

assinale a alternativa incorreta: 

A) Permite que a equipe de saúde tome 

conhecimento das condições reais de vida da 

população assistida como alimentação, moradia, 

saneamento e possa intervir junto à comunidade 

e propor soluções coletivas às secretarias 
municipais de saúde. 

B) As visitas domiciliárias surgem como 

alternativa de diminuir gastos orçamentais com 

internações hospitalares. 

C) Evita que a equipe de saúde fique mais 

próxima da comunidade. 

D) A visita domiciliária diminui os índices de 

contaminação existente no ambiente hospitalar. 

 

QUESTÃO 14                                                                                                                          

Analise o trecho, extraído do livro O Médico 

Doente, para responder à questão. 

“O ofício da enfermagem exige mais 

altruísmo que o nosso. Por mais atenção que 

dediquemos aos pacientes, quanto tempo 

passamos com eles? Nossas visitas duram 

minutos, enquanto esses profissionais ficam 

encarregados de administrar-lhes os 

medicamentos prescritos, puncionar veias 

invisíveis, fazer curativos, cuidar da higiene, 

ouvir reclamações, incitá-los a reagir e a 

enfrentar o desconforto, consolá-los, orientar e 

amparar os familiares, tarefas que requerem 

competência profissional, empatia e 

desprendimento”. 

Segundo o trecho, o ofício da enfermagem: 

A) Perde para o do médico em nobreza. 

B) Acaba sendo uma prática de desgaste físico. 

C) Necessita de controle por parte dos médicos. 

D) Realiza-se com mais doação que o do 

médico. 



 

 

QUESTÃO 15                                                                                                                        

Sobre os procedimentos de enfermagem 

relacionados à realização de curativos.Analise 

as afirmativas a seguir: 

I -  A limpeza da ferida cirúrgica deve ser 

realizada de fora para dentro para evitar 

infecção. 

II - O selo d’água, durante o curativo de um 

dreno torácico, deve ser mantido no mesmo 

nível do tórax. 

III -  O Hidrogel pode ser utilizado em 

queimaduras e feridas limpas com pequenas 

quantidade de exsudato. 
É correto APENAS o que se afirma em 

A) I 

B) II 

C) III 

D) II e III 

 

QUESTÃO 16                                                                                                                        

Existem vários relatos de transmissão 

ocupacional, perinatal e sexual do Zika vírus, 

para fins de ações de prevenção e controle da 

doença o Ministério da Saúde considera que o 

principal modo de transmissão é: 

A) Por vetores. 

B) Pela saliva. 

C) Pelas vias aéreas. 

D) Por contato direto. 

 

QUESTÃO 17                                                                                                                        

Assinale a alternativa correta que define o 

entendimento sobre Prontuário: 

A) O conjunto de sistemas relativos à 

temporalidade de cada paciente atendido. 

B) O conjunto de documentos relativos à 

assistência prestada a um paciente. 

C) O conjunto de documentos cuja tramitação 

foi concluída. 

D) O conjunto de documentos relativos à tabela 

de temporalidade 

 

QUESTÃO 18                                                                                                                       

Chega a unidade de Saúde da Família um 

trabalhador com queixas de lombalgia que se 

irradia para as nádegas, coxas, pernas e pé, o 

técnico de enfermagem, utilizando a 

terminologia científica da saúde, deve 

registrar: 

A) Artralgia. 

B) Mialgia. 

C) Mastalgia 

D) Ciatalgia.  

 

 

QUESTÃO 19                                                                                                                       

Ao técnico em Enfermagem é proibido, 

EXCETO: 

A) Administrar medicamentos sem conhecer a 

ação da droga e sem certificar-se da 

possibilidade de riscos. 

B) Divulgar ou fazer referência a casos, 

situações ou fatos de forma que os envolvidos 

possam ser identificados. 

C) Registrar no prontuário do paciente as 

informações inerentes e indispensáveis ao 

processo de cuidar. 

D) Assinar as ações de enfermagem que não 

executou, bem como permitir que suas ações 

sejam assinadas por outro profissional. 

 

QUESTÃO 20                                                                                                                       

Chega a Unidade Básica de Saúde um Senhor 

de 44 anos apresentando queimadura extensa, 

rouquidão, dispneia, escarro carbonáceo e 

queimadura das vibrissas. O técnico de 

enfermagem deve saber que esses sinais são 

sugestivos de: 

A) enfisema pulmonar. 

B) lesão inalatória. 

C) tuberculose pulmonar. 

D) parada cardiopulmonar. 

 

QUESTÃO 21                                                                                                                       

Paciente que se encontra em cuidados 

paliativos está recebendo infusão de fluídos 

isotônicos por hipodermóclise. Levando em 

consideração os cuidados de enfermagem, o 

técnico de enfermagem deve realizar o 

monitoramento para: 

A) suspender a infusão, caso o edema não seja 

observado no local da punção. 

B) escolher a veia subclávia como local 

preferencial da punção. 

C) observar se ocorre endurecimento no sítio de 

punção. 

D) manter a infusão com gotejamento acima de 

200 gotas por minuto. 

 

QUESTÃO 22                                                                                                                      

Uma paciente portadora de bronquite 

asmática apresentou um quadro de 

broncoespasmo intenso e foi prescrito pelo 

médico 60 mg de Aminofilina a ser 

administrado por via endovenosa. O 

medicamento está disponível na unidade na 

apresentação de ampola de 10 ml, contendo 24 

mg/ml. Nesse caso, para administrar a 

dosagem prescrita, o técnico de enfermagem 

deve aspirar, em ml: 



 

 

A) 1,8. 

B) 0,6.  

C) 5,2. 

D) 2,5. 

 

QUESTÃO 23                                                                                                                       

Um paciente chega a unidade com um 

ferimento superficial, com sangramento 

discreto e extremamente doloroso, esse 

ferimento é classificado como: 

A) Laceração 

B) Contusão 

C) Abrasão  

D) Incisão  

 

QUESTÃO 24                                                                                                                     

Com base na administração de medicação 

intramuscular, assinale V para a afirmativa 

verdadeira e F para a falsa. 

 

(   ) O principal músculo da região dorsoglútea é 

o glúteo médio, capaz de suportar grandes 

quantidades de medicamentos. 

(   ) A região ventroglútea é considerada a mais 

segura e pode ser utilizada em qualquer faixa 

etária, incluindo idosos, indivíduos magros e 

crianças. 

(   ) O músculo deltoide suporta até 2 ml de 

medicação e é o local mais indicado para 

aplicação de injeções em crianças. 
As afirmativas são, respectivamente, 

A) F, V e V.  

B) V, F e V. 

C) F, V e V. 

D) V, V e F. 

 

QUESTÃO 25                                                                                                                      

Com base nos direitos dos usuários do 

Sistema Único de Saúde - SUS, assinale a 

alternativa correta. 

 

A) Para garantir a integralidade do tratamento, o 

usuário tem direito ao encaminhamento para 

outros serviços, que poderá ser realizado por 

meio de comunicação oral direta ou 

telefônica pelo funcionário da unidade. 

B) Quando a autonomia do usuário estiver 

comprometida, o familiar poderá visitá-lo 

desde que esteja acompanhado de perto pelo 

enfermeiro e pelo segurança do local. 

C) O usuário tem direito de pleitear 

medicamentos nas farmácias básicas, desde 

que devidamente prescritos, de baixo custo 

ou direcionados a doenças raras. 

D) Nos casos de espera por atendimento, o 

usuário deverá ser encaminhado a um local 

protegido, ventilado, limpo e munido de água 

potável e de sanitários. 

 

QUESTÃO 26                                                                                                                      

Em relação à participação da comunidade na 

gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), é 

correto afirmar que: 

A) dar-se-á através dos Conselhos e das 

Conferências de Saúde e será paritária em 

relação ao conjunto dos demais segmentos  

B) os líderes comunitários devem promover 

eleições locais para escolher quem representará a 

comunidade na gestão do SUS 

C) os representantes da comunidade serão 

nomeados pelas autoridades constituídas 

D) não é relevante já que não está prevista na 

Constituição e não tem respaldo legal  

 

QUESTÃO 27                                                                                                                     

Assinale a opção correta quanto à 

organização da atenção básica e ao 

funcionamento da estratégia de saúde da 

família: 

A) O Ministério da Saúde não normatiza 

parâmetros de cobertura populacional para 

unidade básica de saúde (UBS) por se tratar de 

assunto a ser definido pelos próprios municípios 

que desejarem organizar esse tipo de serviço de 

saúde. 

B) Uma das atribuições específicas do 

profissional enfermeiro na estratégia de saúde da 

família é realizar consulta de enfermagem, 

procedimentos e atividades em grupo, não sendo 

permitida a solicitação de exames 

complementares nem a prescrição de 

medicações. 

C) Para cada unidade básica de saúde (UBS) 

com saúde da família, o parâmetro recomendado 

pelo Ministério da Saúde é de até vinte mil 

habitantes, em grandes centros urbanos. 

D) A normatização do Ministério da Saúde sobre 

o funcionamento das equipes de saúde da família 

exige uma carga horária semanal de quarenta 

horas para todos os profissionais da equipe, 

exceto para os médicos. 

 

QUESTÃO 28                                                                                                                     

O Sr. João compareceu a Estratégia da Saúde 

da Família com suspeita de tuberculose 

pulmonar, com expectoração escassa,  

 

 



 

 

necessitou fazer a coleta de escarro induzido. 

Após orientá-lo, o técnico de enfermagem 

encaminhou o paciente a uma sala reservada, 

pouco ventilada, e acompanhou-o durante o 

procedimento. Para se proteger, o profissional 

de enfermagem teria que fazer uso do 

seguinte material: 

A) máscara cirúrgica. 

B) respirador N95. 

C) luva de procedimento. 

D) recipiente estéril. 

 

QUESTÃO 29                                                                                                                     

Proporcionar a descentralização para os 

municípios dos serviços e das ações de saúde 

em relação às aplicações legais, junto ao 

Sistema Único de Saúde (SUS), é competência 

da(s): 

A) Direção popular do SUS. 

B) Direção estadual do SUS. 

C) Comissões de direito sanitário dos 

municípios. 

D) Ações interministeriais: saúde, previdência e 

cidades. 

 

QUESTÃO  30                                                                                                                     

O Sistema Único de Saúde – SUS, de acordo 

com a Lei 8.080/90, é constituído pelo 

conjunto de ações e serviços de saúde 

prestados por órgãos e por instituições 

norteados por princípios. Assinale a 

alternativa que trata desses princípios: 

A) Acesso restrito aos serviços de saúde em 

todos os níveis de assistência. 

B) Universalidade de acesso aos serviços de 

saúde em todos os níveis de assistência. 

C) Universalidade de acesso aos serviços de 

educação em todos os níveis de assistência. 

D) Universalidade de acesso aos serviços de 

previdência em todos os níveis de assistência. 


