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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica de 

tubo transparente, de tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01h00min (uma) hora, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

O texto abaixo servirá de subsídio para as questões 1 a 5: 

E o seu nível de corrupção, como vai?  

Millôr Fernandes 

Dizem por ai que todo homem tem seu preço. Há quem vá mais longe afirmando que alguns 

homens são vendidos a preço de banana. Sempre esperei, na vida, o dia da Grande Corrupção, e 

confesso, decepcionado, que ele nunca veio. A mim só me oferecem causas meritórias, oportunidades 

de sacrifício, salvações da Pátria ou pura e frontalmente a hedionda tarefa de lutar contra a corrupção. 

Enquanto eu procuro desesperadamente uma oportunidade, as pessoas e entidades agem comigo de 

tal forma que às vezes chego a duvidar de que a corrupção exista. Mas, falar em corrupção, como 

anda a sua? Vendendo saúde ou combalida e atrofiada como a minha? (...) 

1 - “A mim só me oferecem causas meritórias, oportunidades de sacrifício, salvações da Pátria ou 

pura e frontalmente a hedionda tarefa de lutar contra a corrupção.” Observe as palavras em 

destaque e assinale a alternativa que apresenta as palavras capazes de substitui-las sem alteração de 

sentido:  

a) desprestigiosas - desairosa 

b) infames – imunda  

c) notáveis - sórdida 

d) inábeis - desumana  

e) repugnante – truculenta  

2 - “Dizem por ai que todo homem tem seu preço. Há quem vá mais longe afirmando que alguns 

homens são vendidos a preço de banana. Sempre esperei, na vida, o dia da Grande Corrupção, e 

confesso, decepcionado, que ele nunca veio.”  Com relação as palavras em destaque é correto: 

a) As três palavras poderão ser eliminadas do texto e não haverá comprometimento na 

compreensão. 
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b) Os três vocábulos pertencem a classe gramatical dos verbos. 

c) São vocábulos que exercem a função de conectivos entre as orações. 

d) O vocábulo HÁ poderá ser substituído por Á. 

e) Os três vocábulos pertencem a classe gramatical dos adjetivos. 

3 - Pronomes são palavras que acompanham os substantivos, podendo substituí-los (direta ou 

indiretamente), retomá-los ou se referir a eles. Alguns exemplos de tipos de pronome são: pessoais, 

possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos e indefinidos. Um exemplo disso pode ser 

observado na oração a seguir. Observe: “Enquanto eu procuro desesperadamente uma oportunidade, 

as pessoas e entidades agem comigo de tal forma que às vezes chego a duvidar de que a corrupção 

exista.” 

Assinale a alternativa na qual a palavra em destaque não pode ser classificada como um pronome:  

a) Vou comprar aquela casa para mim. 

b) Fernanda é minha mãe. 

c) Esta é a menina de quem te falei. 

d) Algumas meninas veem defeito em tudo, menos nelas mesmas. 

e) Nós viajaremos para o Canadá na próxima semana. 

4 - “Mas, falar em corrupção, como anda a sua?” A palavra em destaque possui no texto a função 

de: 

a) Apresentar uma ideia conclusiva. 

b) Apresentar uma ideia aditiva. 

c) Indicar que ao final da frase haverá um ponto de interrogação. 

d) Expressar uma dúvida, incerteza. 

e) Apresentar uma oposição ao dito anteriormente. 
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5 - “Mas, falar em corrupção, como anda a sua? Vendendo saúde ou combalida e atrofiada como a 

minha?” Com relação ao fragmento é CORRETO: 

I – Há o emprego do ponto de interrogação. 

II – Há pelo menos uma palavra polissílaba. 

III – Pelo menos um dos verbos está no gerúndio.   

IV – Há o emprego do acento agudo em uma das palavras. 

a) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 

b) Apenas as alternativas I e IV estão corretas. 

c) Apenas a alternativas IV está correta. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

e) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - Um automóvel com velocidade de  percorre certa distância em 3,5 horas. Nas mesmas 

condições e com velocidade de  percorrerá a mesma distância em: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

7 - Considere a equação   , a qual admite duas raízes reais, . O valor de   

   é igual a: 

a) 9 

b) 8 

c) 5 
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d) 7 

e) 6 

 

8 - Em uma partida de basquete, as equipes, ao pontuarem entre cestas de 3 e 2 pontos, fizeram um 

total de 120 cestas totalizando 280 pontos. O número de cestas de 2 pontos foi de: 

a) 70 

b) 50 

c) 40 

d) 30 

e) 80 

 

9 - Se  representa logarítmo de  na base 10, então o valor de 

 é: 

a) 4 

b) 2 

c) 5 

d) 3 

e) 10 

 

10 - Em um papel retangular cuja área total mede 1.280  estão destacados 6 quadrados, conforme 

figura abaixo: 

 

Com a parte destacada da cartolina, pode-se montar um cubo cujo volume é de: 

a) 256  

b) 364  
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c) 572  

d) 624  

e) 512  

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - O agronegócio catarinense é caracterizado principalmente por pequenas propriedades familiares. 

Maçã, cebola, ostras, suínos e hortifrutigranjeiros são os gêneros em que o estado lidera a produção 

nacional, entre outros que também se destacam. Já o comércio interno chama atenção pela receita: 

com um mercado consumidor de grande potencial, o comércio catarinense arrecada a 6ª maior receita 

do país. O setor de serviços vem logo atrás; a 7ª maior receita do país é em Santa Catarina, com 

destaque para os serviços ligados a transporte e tecnologia. Diante dos dados expostos é possível 

afirmar que os produtos agrícolas e industriais catarinenses são exportados para 190 países, o que faz 

do estado o ........................  

Fonte: http://turismo.sc.gov.br/o-estado/  

a) 8° maior exportador do Brasil. 

b) 17° maior exportador do Brasil. 

c) 10° maior exportador do Brasil. 

d) 2° maior exportador do Brasil. 

e) 1° maior exportador do Brasil. 

12 - Estudos arqueológicos comprovam que o estado de Santa Catarina é habitado há milhares de 

anos. Pelos menos três grandes grupos indígenas viviam na região antes dos europeus chegarem a 

partir de 1500. Os primeiros povoados do estado só começaram a surgir, porém, por volta de 1660, 

quando da fundação da Vila de Nossa Senhora da Graça do Rio de São Francisco (atual cidade de 

São Francisco do Sul). Com relação a ocupação do estado de Santa Catarina, o primeiro núcleo de 

moradores formado fora do litoral foi registrado em:  

a) Laguna    

b) Chapecó  

http://turismo.sc.gov.br/o-estado/
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c) Curitibanos 

d) Lages  

e) São Joaquim 

13 - Segundo os dados disponibilizados pela Câmara Municipal de Vereadores, Seara-Distrito veio a 

emancipar-se de Concórdia em 03 de abril de 1954, após intenso confrontamento político com Itá e 

Arabutã, pretendentes a sediar o novo Município que se formaria na ordem territorial da região. 

Todavia, prevaleceu por méritos e direitos a indicação de ganho de Sede do neo-município a Seara. 

Entre os quisitos para merecer a emancipação aquele que superou exacerbadamente os demais 

candidatos foi:  

a) População 

b) Taxa de Natalidade 

c) Arrecadação Tributária  

d) Taxa de Analfabetismo 

e) Ruas Pavimentadas 

14 - O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) realizou, em 2017, uma operação 

censitária com o objetivo de retratar a realidade do “Brasil Agrário” por meio da investigação das 

características e das atividades econômicas desenvolvidas nos estabelecimentos agropecuários do 

País. Como fruto dessa operação, temos disponíveis os resultados preliminares do Censo 

Agropecuário 2017. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta uma informação verdadeira 

quanto aos dados do município de Seara em comparação com os demais municípios do Estado:  

a) Seara está entre os três maiores produtores de suínos do estado em número de animais e  

classifica-se como um dos dez maiores produtores de galináceos. 

b) Seara é o maior produtor de suínos do estado em número de animais e classifica-se como um 

dos dez maiores produtores de galináceos. 

c) Seara está entre os três maiores produtores de bovinos do estado em número de animais e 

também classifica-se como um dos três  maiores produtores de  galináceos. 
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d) Seara, pelo fato de possuir uma pequena área, não destaca-se em nenhum setor agropecuário. 

e) Seara é o segundo maior produtor de perus do estado perdendo apenas de Chapecó e possui o 

segundo maior rebanho de suínos do estado. 

15 - No ultimo 28 de outubro realizou-se o segundo turno das eleições presidenciais e para 

governador do Estado. Segundo as informações divulgadas pelo TRE ocorreram eleições de 2º turno 

em quantos estados brasileiros? 

a) 14 estados e o DF 

b) 20 estados  

c) 8 estados  

d) 5 estados e o DF 

e) 13 estados e o DF 

INFORMÁTICA 

16 - Qual das opções a seguir, melhor caracteriza o processo de boot em um microcomputador: 

a) Inicializar somente o Windows.  

b) Inicializar apenas o sistema operacional. 

c) Inicializar a máquina, testando o hardware e carregando arquivos do sistema operacional. 

d) Inicializar e testar apenas os dispositivos de memória. 

e) Verificar a fonte de alimentação após ligar a máquina. 

17 - Unidade de medida que determina a qualidade da impressão de um documento a ser impresso: 

a) BPM 

b) DPI 

c) CPI 

d) BIT 
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e) Byte   

18 - Considerando os seguintes dados de uma planilha do Microsoft Excel: 

 

Qual será o total retornado pela função presente na célula B6 ? 

a) 140 

b) 80 

c) 100 

d) 50 

e) 130 

19 - Com relação aos navegadores web é CORRETO afirmar que: 

a) É utilizado para gerenciar e-mails das corporações ou pessoais. 

b) É utilizado como ferramenta de busca na WEB. 

c) É responsável pela autenticação de usuários e acesso a sistemas WEB. 

d) É utilizado para acessar os links ou endereços com conteúdos e recursos na WEB. 

e) É o programa responsável por configurar o acesso a WEB. 

20 - Com relação ao Microsoft Power Point é INCORRETO afirmar que: 

a) Documentos do Microsoft Word ou Excel não podem ser vinculados às apresentações. 

b) É possível adicionar links ou hiperlinks nas páginas de apresentação. 

c) Podem ser adicionados arquivos de imagens e sons nas páginas de apresentação. 
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d) É possível vincular outra apresentação Power Point nas paginas de apresentação. 

e) É possível criar e executar macros. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

21 - A verificação da pressão arterial é uma das atividades feitas rotineiramente pelo técnico de 

enfermagem, e deve ser feita com rigor técnico para que seu valor seja fidedigno. Para isso deve-se: 

I- Pedir ao paciente para ficar sentado, com o braço apoiado e   altura do coração  

II- Medir assim que o paciente entrar na Unidade, não havendo necessidade de repouso. 

III- Perguntar ao paciente se fumou ou se tomou café, se sim esperar por 30 minutos.  

  -  alpar o pulso braquial e inflar o manguito at  90mmHg acima do valor em que o pulso deixar 

de ser sentido. 

V- Esperar 1 a 2 minutos antes de realizar novas medidas. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, III e V 

b) I, II e IV 

c) II, III e V 

d) II, III e IV 

e) I, II, III, IV e V 

22 - A Insulina é um medicamento usado para o tratamento do paciente diabético. Sua via de 

aplicação é a subcutânea, podendo ser realizada, exceto: 

a) No abdomen. 

b) Nas coxas. 

c) Na nádega. 
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d) Nas panturrilhas. 

e) Nos braços. 

23 - O processo para a esterilização de material em autoclave envolve várias passos sequenciais que 

são: 

I- Limpar 

II- Embalar 

III- Enxaguar 

IV- Secar 

V - Esterilizar 

A sequência correta é: 

a) I, II, V, III e IV 

b) I, III, IV, II e V 

c) I, II, III, IV e V 

d) II, I, IV, III e V 

e) III, I, II, IV e V 

24 - A hepatite do tipo B é uma doença infecciosa, sexualmente transmissível que pode ser prevenida 

através da vacina. Analise as afirmativas abaixa sobre a vacina contra a Hepatite B: 

I- Está disponível na rede pública de saúde para todas as idades. 

II- Está disponível na rede pública de saúde somente para crianças a partir de 2 meses de idade. 

III- Deve ser aplicada por via intradérmica. 

IV- O esquema completo consiste em 3 doses. 

V- Deve ser conservado sob refrigeração a uma temperature entre +2 a +8°C. 
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Está correto a que se afirma em: 

a) I, III e V 

b) II, IV e V 

c) III, IV e V 

d) I, III, IV e V 

e) I, IV e V 

25 - Após a consulta médica uma criança recebeu a receita com a prescrição de ampicilina 500 mg 

VO de 6 em 6h, porém na farmácia da rede pública de saúde  encontram-se apenas frascos de 70 mL 

com 250 mg/5 mL. De acordo com as informações, quantos mL do antibiótico devem ser 

administrados para a criança? 

a) 2 ml 

b) 6 mL 

c) 10 mL 

d) 7,5 mL 

e) 15 mL 

26 - É função do técnico de Enfermagem que atua em Unidade Básica da estratégia saúde da família: 

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 atividades em grupo e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços, 

conforme fluxo estabelecido pela rede local. 

c) Coordenar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos. 

d) Participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças 

bucais. 
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e) 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). 

27 - A equipe para atuar em uma unidade de Estratégia Saúde da Família deve ser composta no 

mínimo por: 

a) Médico, psicólogo, enfermeiro, auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agentes comunitários 

de saúde (ACS). 

b) Médico, cirurgião-dentista, enfermeiro e auxiliar ou técnico em saúde bucal. 

c) Médico, enfermeiro, auxiliar e/ou técnico de enfermagem, cirurgião-dentista e Agentes 

comunitário de saúde. 

d) Médico, enfermeiro, auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde 

(ACS). 

e) Médico, enfermeiro, assistente social, auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agentes 

comunitários de saúde (ACS). 

28 - No Brasil, o Programa Nacional de Imunização (PNI) se destaca por ser um dos melhores 

programas de imunização do mundo, atuando na prevenção e na erradicação de várias doenças 

classificadas como imunipreveníveis.  São doenças imunupreveníveis, ou seja, as que podem ser 

prevenidas através da vacinação, EXCETO: 

a) Rubéola 

b) Hanseníase 

c) Tuberculose 

d) Coqueluche 

e) Tétano 

29 - As lesões por pressão são um problema recorrente em pessoas acamadas. São condutas para 

prevenir as lesões por pressão:  
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I- Uso de apoio (travesseiros, coxins ou espumas) na altura do abdome, a fim de erguer a coluna e 

os calcanhares. 

II- Mudança de posição a cada duas horas para reduzir a pressão local. 

III- Manutenção da higiene corporal, mantendo a pele limpa e seca. 

IV- Não usar hidratantes e umectantes na pele do paciente. 

V- Uso de colchão especial, almofadas e/ou de coxins para redistribuir a pressão. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, II e IV 

b) II, III e IV 

c) III, IV e V 

d) I, II, III, IV e V 

e) II, III e V 

30 - Higienização simples com sabonete líquido e água tem a finalidade de remover os micro-

organismos que colonizam as camadas superficiais da pele, assim como o suor, a oleosidade e as 

células mortas, retirando a sujidade propícia à permanência e à proliferação de micro-organismos. A 

higienização simples das mãos deve ter duração mínima de: 

a) 30 a 50 segundos. 

b) 40 a 60 segundos. 

c) 60 a 80 segundos. 

d) 50 a 90 segundos. 

e) Não tem tempo estipulado, pois depende da sujidade que apresenta. 

31 - Uma das principais funções da equipe de Enfermagem no cuidado aos pacientes é a 

administração de medicamentos, que tem diferentes vias de administração. Quanto à administração 

de medicamentos por via parenteral, é correto afirmar que: 
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a) Os medicamentos parenterais têm forma de creme e óvulos, que são introduzidos com o 

auxílio de um aplicador de uso individual. 

b) Para a administração de medicamentos por via parenteral deve-se usar o conta-gotas, e o 

paciente deve manter a cabeça inclinada para trás. 

c) As formulações destinadas para uso na via parenteral podem ser sólidas ou líquidas e são 

indicadas principalmente para a estimulação da peristalse. 

d) Utilizam-se comumente na via parenteral as formas de administração subcutânea, 

intradérmica, intramuscular e endovenosa. 

e) É a administração de medicamentos exclusivamente por via endovenosa. 

32 - O medicamento quando administrado por via intradérmica deve ter o volume máximo de: 

a) 1,0 ml 

b) 5,0 ml 

c) 0,1 ml 

d) 1,5 ml 

e) 0,5 ml  

33 - A administração de medicação Intra Muscular (IM) pode ser feita nos músculos deltoide, vasto 

lateral da coxa, dorso glúteo e ventro glútuo. O músculo ventro glúteo é o mais indicado para a 

administração de medicação IM, por que: 

I- É mais acessível (tanto na posição corpórea supina, prona ou lateral).  

II- É de fácil localização. 

III- Pode ser utilizado em menores de 7 meses. 

IV- É livre de vasos ou nervos importantes. 

V- Seu tecido subcutâneo tem maior espessura. 

Esta correto o que afirma em: 
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a) I, III e V 

b) II, III e V 

c) I, II e IV 

d) III, IV e V 

e) I, II, III, IV e V 

34 - Uma das atribuições Comuns a todos os membros das Equipes que atuam na Atenção Básica é a 

realização de visita domiciliar. Durante a visita, alguns cuidados devem ser observados para evitar 

que a finalidade da atividade não seja alcançada, como: 

a) Na chegada ao domicílio, o profissional deve identificar-se e expressar de maneira informal, 

mas com clareza os objetivos da visita. 

b) Na chegada ao domicílio, o profissional deve identificar-se e ser extremamente formal para 

evitar intimidade no contato com os usuários.  

c) Na chegada ao domicílio, o profissional deve identificar-se e ser extremamente formal para 

facilitar a intimidade no contato com os usuários. 

d) Ao chegar no domicílio iniciar imediatamente a atividade prevista, evitando conversas 

paralelas ou outras atividades solicitadas pela família,  uma vez que a saída do técnico da 

Unidade Básica de saúde, atrapalha o atendimento aos usuários e o mesmo deve voltar o mais 

rapidamente possível. 

e) A visita domiciliar deve sempre ser feita de surpresa para que o profissional observe as reais 

condições em que a família vive. 

35 - A coleta e a orientação de material para exames laboratoriais de pacientes em regime de 

internação e em situação ambulatorial é uma atividade que a enfermagem desenvolve e que contribui 

para a promoção, manutenção e recuperação da saúde. Na coleta de urina para a realização de exame, 

o paciente deve ser orientado a: 

I- Colher a primeira urina da manhã.  

II- Colher a urina em qualquer hora do dia. 
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III- Desprezar o primeiro jato de urina no vaso sanitário e, sem interromper a micção, coletar o 

segundo jato de urina (jato médio). 

IV- Não encostar o frasco de coleta nos genitais. 

V- Coletar todo o volume da urina do momento da coleta. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, III e V 

b) I, III e IV 

c) II, IV e V 

d) II, III e IV 

e) II, III e V 

36 - O Sistema Único de Saúde (SUS) completou 30 anos de existência agora, em 2018. Com a 

criação do SUS, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, o Brasil se tornou o maior 

país do mundo a possuir um sistema público de saúde pautado nos princípios de: 

I- Humanidade.  

II- Universalidade. 

III- Caridade. 

IV- Equidade.  

V- Integralidade.  

Está correto o que se afirma em: 

a) I, II e III 

b) II, III e IV 

c) III, IV e V 

d) II, IV e V 
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e) I, II, III, IV e V 

37 - São direitos dos profissionais de enfermagem, de acordo com o Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem, exceto: 

a) Prestar as informações confidenciais que tiver conhecimento durante o seu trabalho a 

qualquer pessoa ou entidade que possa revelar os dados, ainda que não obrigada ao sigilo. 

b) Recusar-se a executar prescrição medicamentosa onde não conste a assinatura e o número do 

registro profissional, exceto em situações de urgência e emergência. 

c) Suspender suas atividades quando a instituição empregadora não oferecer condições dignas 

para o exercício profissional ou que desrespeite a legislação do setor saúde. 

d) Participar de movimento que reivindique melhores condições de trabalho e remuneração. 

e) Obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão, por meio do Conselho Regional 

de Enfermagem. 

38 - Segundo a Lei n 7.498/86, de 25 de junho de 1986 que dispõe sobre a regulamentação do 

exercício da Enfermagem, são atribuições do Técnico de Enfermagem, Exceto:  

a) Participar da programação da assistência de Enfermagem. 

b) Executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro. 

c) Participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar. 

d) Participar da equipe de saúde. 

e) Fazer consulta de enfermagem. 

39 - A queda representa um grande problema para as pessoas idosas dadas as suas consequências, 

como injúria, incapacidade  institucionali ação e morte que são resultado da combinação de alta 

incid ncia com alta suscetibilidade   les es  A maioria das quedas em idosos acontecem dentro de 

seus domicílios, porque muitas vezes o idoso e seus familiares desconhecem os riscos dom sticos 

para quedas    s riscos dom sticos mais comuns que devem ser objeto de atenção das equipes de 

Atenção Básica são: 
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I- Cadeiras com braços. 

II- Escadas com iluminação frontal. 

III- Cadeira, camas e vasos sanitários muito baixos. 

IV- Degraus da escada com altura ou largura iguais. 

 -  á iluminação  

Está correto o que se afirma em: 

a) I, IV e V 

b) I, III e V 

c) II, III e V 

d) I, II e V 

e) I, II, III, IV e V 

40 - A AIDS é uma doença sexualmente transmissível causado pelo vírus HIV, sua transmissão se dá 

por: 

a) Sexo vaginal sem camisinha. 

b) Sexo anal com camisinha. 

c) Suor e lágrima. 

d) Picada de inseto. 

e) Sabonete/toalha/lençóis. 

 


