
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DATA: 27/03/2022 
 

HORÁRIO: das 08 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 

 Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 
opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal 
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

 As questões estão assim distribuídas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10 
LEGISLAÇÃO DO SUS: 11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50 
 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta 
preta escrita grossa. 

 

 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de 
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 

  

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS 

EDITAL 01/2022 

 

CARGO: 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Realização: 
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Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 a 10. 
 

Sobrecarga psicológica é pior para mulheres na pandemia, diz estudo 
 

Estudos revelam que as mulheres são as que mais sofrem com a sobrecarga psicológica causada pela crise. 
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A ansiedade e o estresse que acompanham a pandemia do novo coronavírus têm impactado a saúde 
mental das pessoas em todo o mundo, mas novos estudos revelam que as mulheres são as que mais sofrem 
com a sobrecarga psicológica causada pela crise. 

A preocupação em não se contaminar e garantir o equilíbrio da situação financeira da família enquanto 
trabalham e cuidam dos filhos fez escalar o número de homens e mulheres que relataram algum tipo de abalo 
psicológico desde o início de março. 

A discrepância dos dados entre eles e elas, porém, chama a atenção de especialistas, que avaliam que 
o aumento vigoroso dos níveis de ansiedade pode gerar problemas ainda mais graves na sociedade          
pós-pandemia. 

Pesquisa da Kaiser Family Foundation mostra que 32% dos adultos nos Estados Unidos diziam, no 
meio de março, que a inquietação e o estresse com o coronavírus impactaram de forma negativa sua saúde 
mental. Duas semanas depois, esse número saltou para 45%. 

No primeiro momento, quando a pandemia ainda não havia chegado em seu pico em diversos países, 
eram 36% as mulheres que reportavam impacto em sua saúde mental ante 27% dos homens. No fim de 
março, a pesquisa mostra que entre as mulheres o choque foi maior: 53% delas afirmaram que tiveram o 
emocional abalado de alguma forma, enquanto 37% dos homens tiveram a mesma percepção na época. 

A psicóloga Maryam Abdullah, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, afirma que as taxas de 
ansiedade entre as mulheres eram mais altas que as dos homens mesmo antes da pandemia e que o cenário 
acaba ressaltado em temporadas de crise – e deve piorar. 

Na maioria das famílias, ela explica, as mulheres acumulam diferentes atividades e têm maior senso de 
responsabilidade e cuidado do que os homens. ―Essa é uma tendência. A pandemia destaca as diferenças 
entre gênero, raça, classe social e outras características da nossa sociedade. Obviamente as mulheres estão 
cuidando das crianças, trabalhando, e muitas delas são chefes de famílias. Ter que lidar com essas 
responsabilidades sem o suporte para cuidar de seus filhos ou delas mesmas gera sobrecarga‖, diz Abdullah. 

A rede de apoio externa, que pode envolver escola, creche ou mesmo amigos e parentes que costumam 
auxiliar a cuidar das crianças, foi suprimida com a pandemia, o que escancarou as discrepâncias domésticas. 

Em casas com filhos menores de 18 anos, por exemplo, a pesquisa da KFF mostra que a diferença 
entre homens e mulheres que relataram abalo emocional em março passou de 5 para 25 pontos percentuais 
em duas semanas. 

No fim de março, 57% das mães disseram sentir piora na saúde mental, ante 32% dos pais. Na 
quinzena anterior, eram 36% das mulheres e 31% dos homens. A especialista afirma que há diferentes razões 
para o abismo que marca a dinâmica de pais e mães na maioria das famílias. Ela pondera que muitos homens 
tentam e querem ajudar, mas que as atividades domésticas são, no geral, concentradas nas mulheres. 

No caso das mães com bebês ou crianças pequenas, há uma demanda natural pela figura materna, 
principalmente durante o período de amamentação. No entanto, quando os filhos estão mais velhos, a mulher 
continua sendo o agente prioritário, que os leva à escola, desmarca ou marca compromissos e ajuda no dever 
de casa. 

―São tempos sem precedentes e, às vezes, as mulheres só pensam: ‗vou resolver isso, cuidar disso, 
terminar aquilo‘ e chegam no limite. Elas precisam falar: ‗isso é o que eu consigo fazer, você pode me ajudar 
com aquilo?‘‖ 

Os pais e mães representam um terço da força de trabalho nos Estados Unidos e uma das 
preocupações dos especialistas é que esse nível de estresse pode fazer com que as pessoas estejam à beira 
do esgotamento mental quando voltarem à rotina de seus empregos. 

As consequências físicas e econômicas da crise do coronavírus parecem mais claras até aqui, mas 
especialistas afirmam que o impacto na saúde mental não pode ser ignorado. Abdullah diz que é preciso criar 
mecanismos para tentar lidar com o período que está por vir. A primeira coisa a fazer, explica, é parar de 
acumular funções e se permitir ter consciência de seus medos e inseguranças. 

―A pandemia é uma das grandes transições da nossa sociedade. Precisamos desenvolver estratégias 
para chegar até o outro lado sem a ansiedade de não saber como o novo normal será.‖ 

 
(AGÊNCIA BRASIL. Sobrecarga psicológica é pior para mulheres na pandemia, diz estudo. Folha de Pernambuco, 28 abr. 2020. Com adaptações. 

Disponível em: <https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/coronavirus/2020/04/28/NWS,138612,70,1668,NOTICIAS,2190-SOBRECARGA-PSICOLOGICA-
PIOR-PARA-MULHERES-PANDEMIA-DIZ-ESTUDO.aspx>) 

LÍNGUA PORTUGUESA 

https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/coronavirus/2020/04/28/NWS,138612,70,1668,NOTICIAS,2190-SOBRECARGA-PSICOLOGICA-PIOR-PARA-MULHERES-PANDEMIA-DIZ-ESTUDO.aspx
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/coronavirus/2020/04/28/NWS,138612,70,1668,NOTICIAS,2190-SOBRECARGA-PSICOLOGICA-PIOR-PARA-MULHERES-PANDEMIA-DIZ-ESTUDO.aspx
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01. A partir das informações apresentadas no texto, é possível afirmar: 
 
(A) Homens e mulheres são afetados em proporções iguais pelo estresse causado pela pandemia. 
(B) A porcentagem de homens que relataram abalo psicológico diminuiu ao longo da pandemia. 
(C) Mulheres já sofriam mais com ansiedade mesmo antes da pandemia. 
(D) A previsão é que a saúde mental de homens e mulheres melhore após a pandemia. 
(E) Homens têm mais propensão ao estresse que as mulheres durante a pandemia. 

 
02. Considerando o texto, é possível afirmar, sobre as dinâmicas familiares entre homens e mulheres: 

 
(A) Homens e mulheres, em geral, dividem igualmente as responsabilidades com os filhos. 
(B) As atividades domésticas, em geral, estão concentradas nas mulheres. 
(C) A maioria dos homens procura realizar as atividades domésticas sem ajuda. 
(D) Poucos filhos preferem recorrer à mãe para resolver problemas quando estão mais velhos. 
(E) Sem apoio externo, a maioria dos homens não consegue cuidar dos filhos.  

 
03. Considere o trecho ―A rede de apoio externa, que pode envolver escola, creche ou mesmo amigos e parentes 

que costumam auxiliar a cuidar das crianças, foi suprimida com a pandemia‖ (linhas 25 e 26). Indique, dentre as 
opções a seguir, aquela que identifica corretamente a função sintática do ―que‖ nas duas ocorrências, 
respectivamente: 
 
(A) Conjunção integrante — Pronome relativo 
(B) Conjunção integrante — Conjunção integrante  
(C) Pronome relativo — Pronome Indefinido 
(D) Pronome relativo — Pronome relativo  
(E) Pronome indefinido — Conjunção integrante 
 

04. Dentre os trechos a seguir, indique o único que exerce função de objeto direto na frase em que ocorre no texto:  
 
(A) ―que acompanham a pandemia do novo coronavírus‖ (linha 01) 
(B) ―que entre as mulheres o choque foi maior‖ (linha 15) 
(C) ―Ter que lidar com essas responsabilidades sem o suporte para cuidar de seus filhos ou delas mesmas‖ 

(linhas 23 e 24) 
(D) ―o que escancarou as discrepâncias domésticas‖ (linha 26) 
(E) ―de não saber como o novo normal será‖ (linha 49) 

 
05. A palavra ―suprimida‖ (linha 26) poderia ser substituída, no trecho em que ocorre, por: 
 

(A) extinta. 
(B) restaurada. 
(C) estabelecida. 
(D) incluída. 
(E) superada.  

 
06. Em ―No entanto, quando os filhos estão mais velhos, a mulher continua sendo o agente prioritário, que os leva à 

escola, desmarca ou marca compromissos e ajuda no dever de casa (linhas 35 e 36), a crase está sendo 
empregada corretamente. O mesmo acontece em: 

 
(A) O vírus levou à doença ao mundo. 
(B) O paciente levou à sério a orientação do médico. 
(C) O pai levou às crianças ao hospital. 
(D) A pandemia levou às pessoas a conviverem mais. 
(E) A pandemia levou à suspensão das aulas. 

 
07. A palavra ―funções‖ (linha 47) é plural de ―função‖. Considerando isso, indique, dentre as palavras a seguir, a 

única que, quando flexionada no plural, NÃO apresenta terminação em ―ões‖: 
 
(A) Paixão 
(B) Limão 
(C) Bênção 
(D) Estação 
(E) Botão 
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08. Dentre os trechos a seguir, presentes no texto, o único em que as vírgulas NÃO estão sendo usadas com a 
mesma função que em ―[...] as diferenças entre gênero, raça, classe social [...]‖ (linhas 21 e 22) é: 

 
(A) ―cuidando das crianças, trabalhando‖ (linha 23) 
(B) ―envolver escola, creche ou mesmo amigos‖ (linha 25) 
(C) ―que os leva à escola, desmarca ou marca compromissos‖ (linha 36) 
(D) ―vou resolver isso, cuidar disso, terminar aquilo‖ (linhas 38 e 39) 
(E) ―famílias, ela explica, as mulheres‖ (linha 20) 

 
09. No texto, a expressão ―a crise‖ (linha 03) retoma: 

 
(A) ―a ansiedade‖ (linha 01) 
(B) ―as mulheres‖ (linha 02) 
(C) ―a sobrecarga psicológica‖ (linha 03)  
(D) ―a pandemia do novo coronavírus‖ (linha 01) 
(E) ―a saúde mental‖ (linhas 01 e 02)  

 
10. No texto, a palavra ―pós-pandemia‖ (linha 09), está corretamente grafada com hífen. Dentre as palavras a seguir, 

indique a única que, segundo o Novo Acordo Ortográfico, deveria também estar grafada com hífen: 
 
(A) antihigiênico 
(B) autoestima 
(C) posfácio 
(D) ultrassom 
(E) antissocial 

 
 

 

 

 
11. Quando mencionamos ―o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, 

prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em 
saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe 
multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem 
responsabilidade sanitária‖, estamos tratando da 

 
(A) Atenção Básica. 
(B) Média e alta complexidade. 
(C) Atenção Hospitalar. 
(D) Vigilância Sanitária. 
(E) Vigilância Epidemiológica. 

 
12. Leia atentamente as afirmativas a seguir sobre a Atenção Básica que estão citadas na Política Nacional da 

Atenção Básica: 
 

I. A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação das Redes de Atenção à Saúde 
(RAS), coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede;  

II. A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas 
necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde; 

III. É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação 
sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, 
intelectual, funcional e outras. 
 

Agora, assinale a opção CORRETA. 
 
(A) Somente a afirmativa I é verdadeira. 
(B) Somente a afirmativa II é verdadeira. 
(C) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
(D) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
(E) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS 
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13. Assinale a opção que menciona um princípio do SUS e das Redes de Atenção à Saúde a serem 
operacionalizados na Atenção Básica. 

 
(A) Regionalização. 
(B) Integralidade. 
(C) Territorialização. 
(D) População adscrita. 
(E) Cuidado centrado na pessoa. 

 
14. Assinale a opção que menciona uma diretriz do SUS e das Redes de Atenção à Saúde a serem 

operacionalizados na Atenção Básica. 
 

(A) Universalidade. 
(B) Equidade. 
(C) Participação da comunidade. 
(D) Humanização. 
(E) Acolhimento. 

 
15. Quando mencionamos ―possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, 

caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial das Redes de Atenção à Saúde (primeiro contato), 
acolhendo as pessoas e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades 
de saúde‖, estamos tratando de 

 

(A) Humanização. 

(B) Universalidade. 

(C) Equidade. 

(D) Resolutividade. 

(E) Regulação. 
 
16. Assinale a opção que menciona o conceito de população adscrita. 
 

(A) População do município cadastrada pelos Agentes Comunitários de Saúde 
(B) População do município cadastrada pela equipe de Saúde da Família e que conta com Cartão Nacional de 

Saúde 
(C) População que está presente no território da Unidade Básica de Saúde, de forma a estimular o 

desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população, garantindo a 
continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado e com o objetivo de ser referência para o 
seu cuidado 

(D) População atendida na Unidade Básica de Saúde em determinado período 
(E) Toda a população do município que está demandando ações e serviços de saúde independente da idade, 

gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, 
condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras. 

 

17. O ‗Janeiro Roxo‘ visa chamar a atenção das pessoas para um determinado agravo negligenciado. Estamos 
tratando da: 

 
(A) Hanseníase. 
(B) Tuberculose. 
(C) Doença de Chagas. 
(D) Leishmaniose visceral. 
(E) Violência doméstica. 

 

18. Entendemos humanização do SUS como:  
 

(A) Valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde: usuários, trabalhadores 
e gestores. 

(B) Fomento da autonomia e do protagonismo dos sujeitos implicados no processo de produção de saúde 
(usuários, trabalhadores e gestores) e dos coletivos. 

(C) Aumento do grau de corresponsabilidade na produção de saúde e de sujeitos. 
(D) Estabelecimento de vínculos solidários e de participação coletiva no processo de gestão. 
(E) Todas as opções anteriores estão corretas. 
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19. Por princípio, entende-se o que causa ou força a ação, ou que dispara um determinado movimento no plano das 

políticas públicas. A Política Nacional de Humanização, como movimento de mudança dos modelos de atenção e 
gestão, possui três princípios a partir dos quais se desdobra enquanto política pública de saúde. São eles: 

 
(A) Universalidade, equidade e integralidade. 
(B) Acolhimento, Interação e Vínculo. 
(C) Transversalidade, Indissociabilidade entre atenção e gestão e Protagonismo, corresponsabilidade e 

autonomia dos sujeitos e dos coletivos. 
(D) Acesso, Empoderamento e Participação comunitária. 
(E) Cuidado centrado na pessoa, acolhimento e vínculo. 

 
20. Quando mencionamos ―grupo constituído por profissionais de diferentes áreas e saberes que, por meio da 

comunicação, da cooperação, do compartilhamento de informações e da interdisciplinaridade, tem por finalidade 
potencializar ações e serviços no sistema de saúde‖, estamos tratando de 

 
(A) equipe mínima. 
(B) equipe interprofissional. 
(C) equipe interdisciplinar. 
(D) equipe multiprofissional. 
(E) equipe básica. 

 
 
 
 
 
 
21. De acordo com a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que estabelece a revisão de diretrizes para a 

organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), com base nas atribuições dos 
profissionais da Atenção Básica, cabe ao Técnico em Enfermagem: 
 
(A) Realizar atividades em grupo e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços, conforme fluxo 

estabelecido pela rede local. 
(B) Participar das atividades de atenção à saúde 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, entre outros). 

(C) Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo 
sob sua responsabilidade o acompanhamento do plano terapêutico prescrito. 

(D) Realizar atenção à saúde aos indivíduos e às famílias vinculadas às equipes e, quando indicado ou 
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outras), em 
todos os ciclos de vida. 

(E) Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições 
crônicas no território, junto aos demais membros da equipe. 

 
22. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, em seu Capítulo V, trata das infrações e penalidades. 

Sobre as infrações e penalidades, assinale a opção CORRETA. 
 
(A) Considera-se infração ética a ação, omissão ou conivência que implique obediência e/ou observância às 

disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.  
(B) Considera-se infração disciplinar a observância das normas dos Conselhos Federal e Regional de 

Enfermagem.  
(C) Responde pela infração quem a cometer ou concorrer para a sua prática, ou dela obtiver benefício, quando 

cometida por outrem.  
(D) Consiste em censura a repreensão que não será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal 

e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação. 
(E) São da alçada do Conselho Federal de Enfermagem e serão registradas no prontuário do profissional de 

Enfermagem, as penalidades referentes à advertência verbal, à multa, à censura e à suspensão do 
exercício profissional. 

 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO 
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23. De acordo com o guia de recomendações para registro de Enfermagem do Conselho Federal de Enfermagem 
(COFEN) faz-se necessário diferenciar as Anotações de Enfermagem da Evolução. Marque a opção CORRETA 
sobre as anotações de enfermagem: 

 
(A) Os dados das anotações de enfermagem são dados analisados. 
(B) A anotação de enfermagem é o registro de uma reflexão e da análise de dados. 
(C) A anotação de enfermagem é privativa ao enfermeiro. 
(D) A anotação de enfermagem refere-se a dados pontuais e registra uma observação. 
(E) A anotação de enfermagem refere-se a dados processados e contextualizados. 

 
24. O médico prescreveu para uma senhora com cólica abdominal 2 mililitros(ml) de Buscopan 3 vezes ao dia. 

Assinale a opção com o número de gotas CORRETO a serem administradas a cada horário, ou seja, o 
correspondente a 2 ml: 

 
(A) 34 gotas.  
(B) 30 gotas.  
(C) 20 gotas.  
(D) 40 gotas. 
(E) 28 gotas. 

 
25. Uma paciente do sexo feminino, adulta, que está sob os cuidados de um Técnico em Enfermagem, com suspeita 

de Covid 19, inicia um padrão respiratório com o aumento do número de incursões respiratórias por minuto 
(irpm), apresentando 32 irpm. Observa-se, também, o aumento da profundidade dos movimentos da caixa 
torácica, batimento das asas do nariz e cianose labial. Este padrão respiratório é denominado: 

 
(A) Eupneia. 
(B) Bradipnéia. 
(C) Taquipnéia. 
(D) Ortopneia. 
(E) Platipnéia. 

 
26. Para a aferição da pressão arterial, é necessário conhecer a técnica e as definições dessa prática. Analise as 

assertivas abaixo quanto a serem verdadeiras (V) ou falsas(F): 
 

I. Sobrecarga física e emocional, fumo, consumo de bebidas alcoólicas e colocação inadequada do manguito 
são fatores que interferem na aferição da pressão arterial; 

II. Pressão arterial é a força exercida pelo sangue contra a parede das artérias, por sua força elástica, sobre o 
sangue;  

III. Pressão diastólica é o pico da pressão sanguínea obtida no interior da aorta e dos vasos periféricos durante 
a contração ventricular; 

IV. A pressão diastólica é determinada no quarto som de Korotkoff; 
V. A pressão arterial poderá ser verificada nos membros inferiores em situações especiais. 

 
Marque a opção CORRETA. 

 
(A) V, V, F, V, V 
(B) V, V, F, F, V 
(C) V, F, V, F, V 
(D) F, V, F, V, F 
(E) F, V, F, V, V 

 
27. Um paciente em pós-operatório de cirurgia gástrica necessita do uso de sonda nasogástrica (SNG) aberta. Sobre 

a sondagem nasogástrica, é CORRETO afirmar: 
 

(A) A passagem da sonda nasogástrica é prescrita pelo médico e pode ser feita pelo Enfermeiro ou Técnico em 
Enfermagem.  

(B) No caso em que a sonda é mantida aberta, deve ser fechada somente para alimentar o paciente. 
(C) Deve-se anotar o débito quanto ao aspecto, coloração e quantidade. 
(D) Avaliar se a SNG aberta está posicionada corretamente injetando pequena quantidade de ar com uma 

seringa e auscultando os ruídos hidroaéreos.  
(E) O paciente deve ser orientado, em caso de locomoção, a manter o frasco de drenagem da sonda acima ou 

no mesmo nível da cintura.  
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28. Para a realização de curativos, faz-se necessário alguns cuidados de enfermagem. Marque a opção CORRETA 

sobre os cuidados na realização de curativos. 
 

(A) A limpeza deve ser realizada primeiro nas bordas e depois na incisão em curativos de incisão cirúrgica, isto 
é, de ferida asséptica. 

(B) As pinças do primeiro tempo do curativo devem ser utilizadas para a retirada do curativo anterior e a 
realização da limpeza da ferida. 

(C) Pacientes com uma úlcera de membro inferior e uma incisão cirúrgica abdominal, devem receber primeiro o 
curativo da incisão e depois o da úlcera. 

(D) A ferida cirúrgica contaminada deve ser limpa de dentro para fora, a partir do centro da ferida. 
(E) A limpeza deve ser realizada sempre do local menos limpo para o mais limpo. 

 
29. Sobre a administração de insulina regular em paciente com diabetes mellitus tipo 1, analise as afirmativas a 

seguir e avalie-as como Verdadeiras (V) ou Falsas (F). 
 

(    ) A via de administração é a subcutânea, que suporta até 2,5 mL. 
(    ) A região abdominal é a área mais indicada, por ter uma absorção mais lenta. 
(    ) O local deve ser massageado após a aplicação 
(    ) O rodízio dos locais de aplicação, é importante para evitar lesões teciduais e a formação de nódulos. 

 
As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente. 

 
(A) V, F, V, V 
(B) V, V, F, V 
(C) F, F, V, V 
(D) V, V, F, F 
(E) F, F, F, V 

 
30. A oxigenoterapia consiste na administração de oxigênio em uma concentração de pressão superior à encontrada 

na atmosfera ambiental para corrigir e atenuar deficiência de oxigênio ou hipóxia. Em relação à oxigenoterapia, é 
CORRETO afirmar que 

 
(A) a equipe de enfermagem deve monitorizar a frequência respiratória e a oximetria de pulso. Na avaliação do 

paciente adulto deve-se considerar a frequência respiratória entre 14 a 20 respirações/minuto e a saturação 
de oxigênio igual ou superior a 80%, como parâmetros de normalidade. 

(B) a umidificação do oxigênio é importante para se prevenir o ressecamento da mucosa nasal e deve ser 
utilizada exclusivamente a Solução Fisiológica para se prevenir ulceração local.  

(C) o médico é o profissional responsável pela prescrição do fluxo de oxigênio. A enfermagem responsabiliza-se 
pelo controle do fluxo e avaliação do paciente durante a terapia.   

(D) a fixação do cateter nasal simples deve ser feita no nariz ou face com o objetivo de prevenir lesões, facilitar 
a manutenção da umidade do nariz e reduzir a necessidade de revezamento das narinas. 

(E) a oxigenoterapia por máscara requer que seja ajustada bem apertada de forma a permitir a entrada do 
oxigênio e do ar ambiente para evitar lesões e fugas aéreas. 

 
31. A aspiração de vias aéreas superiores é o procedimento técnico utilizado para remover secreções do trato 

respiratório (oral e nasal), quando necessário. Sobre a aspiração de vias aéreas superiores, é CORRETO 
afirmar: 

 
(A) O uso de avental descartável, óculos protetores, máscara descartável e luvas estéreis é necessário. 
(B) Na aspiração da nasofaringe, se o paciente estiver em oxigenoterapia não há necessidade de desligar o 

cateter ou máscara de oxigênio. 
(C) Na aspiração da nasofaringe, dê intervalos de pelo menos 1 minuto para o paciente tossir. Já na orofaringe 

não é preciso dar intervalos, somente se o paciente apresentar náuseas. 
(D) Ao aspirar a narina, em caso de resistência ao introduzir o cateter, não insistir e trocar de narina. 
(E) A aspiração das vias aéreas superiores propicia vias aéreas superiores livres e permeáveis, risco de 

broncoaspiração e uma oxigenação adequada. 
 
 
 
 
 
 



Concurso Prefeitura Municipal de Oeiras-PI – Edital 01/2022 – Cargo: Técnico em Enfermagem 

Página | 9  

 

32. O banho no leito é indicado para pacientes acamados e visa proporcionar higiene e conforto e manter a 
integridade cutânea. Sobre o banho no leito, é CORRETO afirmar: 

 
(A) O banho no leito deve ser feito por três pessoas, sempre que possível. 
(B) Os curativos e as fixações devem ser trocados conforme a prescrição de enfermagem, imediatamente após 

o término do banho.  
(C) A manutenção da grade de proteção baixada deve ocorrer toda vez que o profissional sair da beira do leito. 
(D) A fricção da pele deve ser realizada para estimular a circulação sanguínea em pacientes idosos. 
(E) As condições da pele e das saliências ósseas devem ser observadas durante o procedimento para evitar 

lesão. Em seguida, o técnico de enfermagem deve registrar na anotação de enfermagem e prescrever 
medidas de prevenção. 

 
33. A sondagem vesical de demora é um procedimento prioritário do enfermeiro que objetiva controlar o volume 

urinário e possibilitar a eliminação em pacientes imobilizados, inconscientes ou com obstrução, em                 
pós-operatório de cirurgias urológicas ou ginecológicas. Sobre os cuidados com a sondagem vesical, é 
CORRETO afirmar: 

 
(A) Em pacientes do sexo masculino com sonda vesical de demora, prenda a sonda na face interna da coxa, 

com adesivo hipoalergênico.  
(B) Em pacientes acamados e com sonda vesical, deve-se fazer higiene íntima após cada evacuação. 
(C) Em pacientes do sexo feminino com sonda vesical de demora, fixe a sonda na região suprapúbica com 

adesivo hipoalergênico. 
(D) Para retirar a sonda vesical de demora, é necessário insuflar o cuff. Após retirada da sonda, recomenda-se 

observar e anotar o horário, o volume e o aspecto da primeira micção espontânea. 
(E) O sistema de drenagem pode ser ―aberto‖ e trocado toda vez que for manipulado inadequadamente. Não há 

um intervalo ideal para a troca da sonda, mas recomenda-se sua retirada o mais precocemente possível. 
 
34. A técnica de enfermagem da ESF, durante a visita domiciliar, orientou uma puérpera sobre a importância da 

amamentação. Sobre amamentação, é CORRETO afirmar: 
 

(A) É um método contraceptivo totalmente seguro.  
(B) Promove a recuperação total da icterícia do bebê e diminui os riscos de diabetes para a mãe.  
(C) Estimula a involução uterina. 
(D) Diminui o intervalo entre as gestações e a gravidez indesejada.  
(E) Previne a infecção puerperal. 

 
35. De acordo com o Programa Nacional de Imunização (PNI) a criança ao nascer deve ser imunizada com as 

seguintes vacinas. Marque a opção CORRETA. 
 

(A) BCG e vacina tetravalente. 
(B) BCG e vacina contra hepatite B. 
(C) BCG e vacina oral contra pólio (VOP). 
(D) BCG e vacina contra febre amarela. 
(E) BCG e vacina oral de rotavírus humano (VORH). 

 
36. De acordo com os Protocolos de Atenção Básica: Saúde das Mulheres (MS, 2016), o câncer de colo de útero 

apresenta maior potencial de prevenção e cura quando diagnosticado precocemente e o exame citopatológico é 
a sua principal estratégia de rastreamento. Assinale a opção CORRETA sobre o exame citopatológico. 

 
(A) A identificação de quaisquer anormalidades durante o procedimento de coleta de material para exame 

citopatológico do colo uterino, demanda a avaliação do(a) técnico em Enfermagem. 
(B) A realização de coleta de material citológico seguindo as normas técnicas de coleta poderá ser feita por 

técnicos em Enfermagem devidamente treinados, em localidades onde seja necessário, visando ampliar o 
acesso da população-alvo ao exame. 

(C) O médico é o único profissional responsável pelo direcionamento para o atendimento necessário (qualquer 
contato da mulher com o sistema de saúde é momento oportuno de identificação daquelas não rastreadas e 
proceder à coleta da colpocitologia). 

(D) A entrevista que precede o exame pode ser realizada por qualquer um dos membros da equipe 
multiprofissional; 

(E) O técnico de Enfermagem poderá orientar sobre o uso de lubrificantes a base de vaselina diante de 
problemas como o ressecamento vaginal. 
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37. O acompanhamento de homens com Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) costuma ser um pouco 

mais difícil que o de mulheres. Muitas DCNT são assintomáticas, o que leva o homem a não se sentir doente. 
Assinale a opção CORRETA sobre os principais fatores de risco para DCNT. 

 
(A) Tabagismo e alto consumo de álcool. 
(B) Prática de atividade física e alimentação não saudável. 
(C) Obesidade e irritabilidade. 
(D) Baixo consumo de álcool e obesidade. 
(E) Prática de atividade física e insônia. 

 
38. A Portaria nº 2616, de 12 de maio de 1998, estabelece as diretrizes e normas para prevenção e o controle das 

infecções hospitalares. Marque a opção INCORRETA sobre os conceitos das infecções comunitárias de que 
trata a referida Portaria. 

 
(A) aquela constatada ou em incubação no ato de admissão do paciente, desde que não relacionada a uma 

internação anterior no mesmo hospital. 
(B) a infecção em recém-nascido, cuja aquisição por via transplacentária é conhecida ou foi comprovada e que 

tornou-se evidente logo após o nascimento.  
(C) aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou após a alta, 

quando puder ser relacionada a uma internação ou a procedimentos hospitalares. 
(D) a infecção que está associada à complicação ou extensão da infecção já presente na admissão, a menos 

que haja troca de microrganismos com sinais ou sintomas fortemente sugestivos da aquisição de nova 
infecção. 

(E) as infecções de recém-nascidos associadas à bolsa rota superior a 24 (vinte e quatro) horas. 
 
39. No ambiente da Saúde para que ocorra uma comunicação efetiva, é necessário que o técnico em Enfermagem 

tenha conhecimento das terminologias técnicas utilizadas na área. Sendo assim, relacione a Coluna 1 
(terminologia) à Coluna 2 (definição). 

 
1. Melena (    ) paralisia de um dos lados do corpo 
2. Epistaxe (    ) edema generalizado 
3. Poliúria (    ) sangramento do trato digestivo caracterizado por fezes escurecidas 
4. Hemiplegia (    ) sangramento nasal 
5. Anasarca (    ) aumento do volume urinário 

 
Marque a opção com a sequência CORRETA. 

 
(A) 4 – 1 – 3 – 2 – 5 
(B) 2 – 1 – 3 – 5 – 4 
(C) 3 – 4 – 5 – 2 – 1 
(D) 4 – 5 – 1 – 2 – 3 
(E) 4 – 5 – 2 – 3 – 1 

 
40. De acordo com a última recomendação da American Health Association (2020) sobre a administração de 

medicação durante a ressuscitação no Suporte Avançado de Vida para Adultos (SACV), é CORRETO afirmar 
que: 

 
(A) O acesso intraósseo (IO) é a via preferida de administração de medicação durante a ressuscitação no 

SAVC. O acesso intravenoso (IV) é aceitável, se o acesso IO não estiver disponível. 
(B) O acesso intravenoso (IV) é a via preferida de administração de medicação durante a ressuscitação no 

SAVC. O acesso intratecal (IT) é aceitável, se o acesso IV não estiver disponível. 
(C) O acesso intravenoso (IV) é a via preferida de administração de medicação durante a ressuscitação no 

SAVC. O acesso intraósseo (IO) é aceitável, se o acesso IV não estiver disponível. 
(D) O acesso sublingual (SL) é a via preferida de administração de medicação durante a ressuscitação no 

SAVC. O acesso intraósseo (IO) é aceitável, se o acesso SL não estiver disponível. 
(E) O acesso intravenoso (IV) é a via preferida de administração de medicação durante a ressuscitação no 

SAVC. O acesso intramuscular (IM) é aceitável, se o acesso IV não estiver disponível. 
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41. A desinfecção ―é o processo físico ou químico capaz de destruir todos os microrganismos em sua forma 

vegetativa‖ (SCHAPANSHI, 1996), podendo ser realizada em três níveis. Sobre a desinfecção é CORRETO 
afirmar: 

 
(A) A desinfecção de alto nível refere-se àquela na qual é utilizado um germicida desinfetante com poder de 

destruir bacilos da tuberculose, bactérias vegetativas, fungos e todos os vírus, com exceção de esporos. 
Pode-se utilizar glutaraldeído a 2% e hipoclorito de sódio a 1%. 

(B) A desinfecção de nível médio refere-se àquela capaz de destruir vírus, ser bactericida para as formas 
vegetativas, inclusive contra o bacilo da tuberculose. Utiliza-se o álcool a 70% e o hipoclorito de sódio. 

(C) A desinfecção de nível médio refere-se àquela capaz de destruir vírus, ser bactericida para as formas 
vegetativas, inclusive contra o bacilo da tuberculose. Utiliza-se o álcool a 70% e o peróxido de hidrogênio a 
7,3%. 

(D) A desinfecção de baixo nível é capaz de eliminar somente as bactérias na forma vegetativa, alguns fungos e 
alguns vírus. Utiliza-se álcool a 70% e ácido paracético a 0,1%. 

(E) A desinfecção de baixo nível é capaz de eliminar somente as bactérias na forma vegetativa, alguns fungos e 
alguns vírus. Utiliza-se o peróxido de hidrogênio a 7,3% e os compostos com quaternário de amônia para 
desinfecção de superfícies.  

 
42. Assinale a opção que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: O isolamento ____________ é estabelecido 

principalmente para pacientes imunodeprimidos e neutropênicos. 
 

(A) total. 
(B) respiratório. 
(C) de contato.  
(D) reverso. 
(E) entérico. 

 
43. O edema agudo de pulmão (EAP) é uma situação de emergência, quando há acúmulo de líquido dentro dos 

pulmões. Essa situação diminui as trocas gasosas do pulmão, causando dificuldade respiratória e sensação de 
afogamento. Marque a opção INCORRETA sobre os cuidados de enfermagem a um paciente com EAP: 

 
(A) Fazer reposição intravenosa de alto volume de líquidos, através de cateter de grosso calibre.  
(B) Sentar o paciente colocando suas pernas e pés para baixo. 
(C) Realizar cateterismo vesical de demora para controle hídrico. 
(D) Manter vias aéreas pérvias, aspirando secreção faríngea se necessário. 
(E) Realizar oxigenioterapia por cateter nasal.  

 
44. A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa transmitida pelas vias aéreas e afeta principalmente os 

pulmões, podendo atingir outros órgãos do corpo, como rins, meninges e ossos. Sobre os sintomas da TB, 
marque a opção INCORRETA: 

 
(A) Sudorese noturna e cansaço excessivo. 
(B) Emagrecimento acentuado e febre baixa geralmente à tarde. 
(C) Hipotermia matutina e disúria. 
(D) Palidez e rouquidão. 
(E) Febre baixa geralmente à tarde e falta de apetite. 
 

45. O acidente vascular encefálico (AVE) é uma doença silenciosa, com grande impacto na população brasileira 
devido à sua grave taxa de morbidade, sendo a principal causa de incapacidade e invalidez entre adultos e 
idosos. Sobre os sinais e sintomas do AVE, marque a opção INCORRETA. 

 
(A) Fraqueza ou dificuldade para movimentar um membro, um lado do corpo ou da face. 
(B) Desvio da comissura labial. 
(C) Tontura ou desequilíbrio. 
(D) Visão embaçada ou perda parcial da visão. 
(E) Dislexia e disfagia. 
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46. Homem de 46 anos, tabagista, sedentário, com histórico de diabetes mellitus descoberto há seis meses, 
procurou a Unidade Básica de Saúde (UBS) para consulta no programa Hiperdia. Ao ser realizado exame físico, 
apresentava PA: 165 X 112 mmHg, peso = 73 kg, altura = 1, 70 m. Foi encaminhado para avaliação médica.  

 
Nesse caso, marque a opção CORRETA para os fatores de alto risco que ele apresentava para o surgimento de 
doenças cardiovasculares: 

 
(A) tabagismo, sedentarismo e diabetes mellitus. 
(B) sedentarismo, diabetes mellitus e ser do sexo masculino. 
(C) idade, obesidade e diabetes mellitus. 
(D) idade, diabetes mellitus e obesidade. 
(E) sedentarismo e tabagismo e ser do sexo masculino. 

 
47. A saúde do trabalhador e a segurança no trabalho abordam a questão dos Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs). Marque a opção CORRETA sobre alguns EPIs adotados pela equipe de Enfermagem no exercício de 
suas funções. 

 
(A) Óculos de sol, luvas de procedimento, gorro, avental e máscara. 
(B) Luvas de procedimento, gorro, avental e máscara. 
(C) Colete reflexivo fluorescente, face shield e capacete. 
(D) Colete à prova de balas, touca, luvas e máscara. 
(E) Protetor auricular, avental de ruídos e protetor solar. 

 
48. A comunicação, o trabalho em equipe e a avaliação do cliente são cruciais para garantir bons resultados para o 

paciente no período perioperatório. Marque a opção INCORRETA sobre este período. 
 

(A) O período intra-operatório começa quando o cliente é transferido para a mesa cirúrgica na SO e termina 
com a admissão na Unidade de Recuperação Pós-Anestésica (URPA). 

(B) A enfermagem intra-operatória conta com a atuação da enfermeira, técnica circulante ou enfermeira 
instrumentadora. 

(C) O período pós-operatório começa com a admissão do cliente na URPA e termina com a avaliação de 
acompanhamento na clínica ou em casa. 

(D) O técnico em Enfermagem é responsável, quando da admissão no Centro Cirúrgico, por identificar 
corretamente o paciente, revisar o prontuário e demarcar o local da cirurgia de acordo com a política da 
instituição. 

(E) O período pré-operatório começa quando se toma a decisão de realizar a intervenção cirúrgica e termina 
com a transferência do cliente para a sala de operação (SO). 

 
49. A ANVISA estabelece algumas medidas de prevenção de acidentes ocupacionais que visam garantir um 

ambiente de trabalho seguro, minimizando os riscos ocupacionais. Assinale a opção INCORRETA sobre as 
medidas de prevenção de acidentes individuais dos profissionais de saúde: 

 
(A) Realizar o esquema completo de vacinação contra a Hepatite tipo B (três doses). 
(B) Adotar as precauções padrão - utilizar sempre luvas, óculos e avental, quando da manipulação de sangue e 

secreções, independentemente do diagnóstico do paciente. 
(C) Manipular, com cuidado, as agulhas e os instrumentos cortantes.  
(D) Utilizar os dedos como anteparo durante a realização de procedimentos que utilizem materiais pérfuro-

cortantes.  
(E) Não reencapar as agulhas e não entortá-las, quebrá-las ou retirá-las da seringa com as mãos. 

 
50. A enfermagem deve seguir recomendações para o manejo seguro dos drenos torácicos desde sua inserção no 

ato cirúrgico até os cuidados pós-operatórios, dentre eles, o curativo. Marque a alternativa INCORRETA sobre os 
cuidados necessários com os sistemas de drenagem torácica: 

 
(A) Manter o frasco de drenagem com selo d‘água abaixo do nível do tórax. 
(B) Clampear os drenos sempre que o frasco de drenagem estiver posicionado abaixo do nível do tórax por 

longos períodos, assegurando que o clampe fique no local pelo menor tempo possível. 
(C) Certificar-se de que o dispositivo de drenagem torácica fique mantido em posição vertical. 
(D) Manter a higiene adequada das mãos antes, durante e após a inserção ou a manipulação do dreno torácico. 
(E) Trocar o curativo em torno do dreno torácico a cada 24 horas e conforme se fizer necessário. 

 


