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CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM.
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:
1. Não é permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visual ou fotofobia,
desde que informe no ato da inscrição) ou portando aparelhos eletrônicos, quaisquer tipos de relógios, chaves e
acessórios que cubram a cabeça e/ou rosto.
2. Caso o candidato porte algum dos itens mencionados anteriormente, antes do início das provas deverá
acondicioná-los em saco plástico, lacrá-lo e acomodá-lo(s) EMBAIXO DE SUA CADEIRA, sob sua guarda e
responsabilidade, mantendo o(s) aparelho(s) eletrônico(s) desligado(s), sob pena de ser eliminado deste Concurso
Público.
3. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde estará ocorrendo o Concurso Público, o candidato
deverá manter o celular desligado, sendo permitido ligá-lo somente após ultrapassar o portão de saída do prédio,
sob pena de ser eliminado deste Concurso Público.
4. Confira se sua prova tem 50 questões, cada qual 5 alternativas, veja se o cargo para o qual se inscreveu está
correto.
5. Confira seus dados no cartão-resposta (nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu) e
ASSINE o mesmo.
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo,
ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.
7. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro
de impressão.
8. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem dele, confira o caderno de
provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões, ou falha de impressão, será aceita
depois de iniciada a prova.
9. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.
10. A prova será realizada com duração máxima de 3h30min (três horas e trinta minutos), incluído o tempo para
leitura das instruções, realização da Prova Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta.
11. O Candidato poderá se retirar do local da prova somente 1 h (uma hora) após seu início, levando seu caderno
de prova.
12. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado.
13. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e
assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado.
14. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo
mais permitido o uso do banheiro e bebedouro.
15. Não será permitido ao candidato fumar nas dependências onde está ocorrendo o concurso.
BOA PROVA!
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LÍNGUA PORTUGUESA.
Leia o texto seguinte para responder às próximas três questões.
Guardar (Antônio Cícero).
Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la.
Em cofre não se guarda coisa alguma.
Em cofre perde-se a coisa à vista.
Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por
admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado.
Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por
ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela,
isto é, estar por ela ou ser por ela.
Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro
Do que um pássaro sem voos.
Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica,
por isso se declara e declama um poema:
Para guardá-lo:
Para que ele, por sua vez, guarde o que guarda:
Guarde o que quer que guarda um poema:
Por isso o lance do poema:
Por guardar-se o que se quer guardar.
01. Quanto à interpretação do texto indique se as afirmações a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V) e
assinale a alternativa correta.
( ) - O verbo guardar tem no poema o sentido de olhar, fitar, admirar.
( ) - No poema, guardar está em sintonia com contemplar, mostrar ao mundo.
( ) - O eu lírico para comprovar sua definição de guardar compara seu raciocínio com o voo de um pássaro
e com a publicação de um poema.
( ) - No contexto do poema, guardar significa não preservar, em palavras escritas, sentimentos especiais.
a) V – F – F – V.
b) F – F – V – F.
c) V – V – V – F.
d) V – V – V – V.
e) F – V – V – F.
02. No texto, quanto à classe de palavras, veja os termos grifados e classifique-os, assinalando a
alternativa correta.
Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la.
a) Pronomes interrogativos
b) Pronomes oblíquos
c) Pronomes possessivos
d) Pronomes demonstrativos
e) Pronomes indefinidos
03. O sinônimo que mais se aproxima da palavra vigília no texto é:
a) Anipnia
b) Litíase
c) Granuloma
d) Esclera
e) Caseoso
04. O antônimo da palavra vasqueiro é:
a) Escasso
b) Raro
c) Difícil
d) Abundante
e) Pouco
05. O sinônimo da palavra guarda-meta é:
a) Gol
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b) Centroavante
c) Goleiro
d) Centrocampista
e) Centrolécito
06. Prendi teu cachorro, mas não o maltratarei.
Os termos grifados são respectivamente:
a) Pronome adjetivo e pronome substantivo.
b) Pronome substantivo e pronome adjetivo.
c) Pronome possessivo e pronome interrogativo.
d) Pronome demonstrativo e pronome pessoal oblíquo.
e) Pronome indefinido e pronome pessoal reto.
07. Veja os itens quanto à pontuação e assinale a alternativa correta.
(i) A vírgula separa elementos que exercem a mesma função sintática e não estão unidos por e, ou e nem.
(ii) A vírgula ou os dois-pontos isolam o aposto.
(iii) A vírgula isola o vocativo.
(iv) A vírgula isola adjuntos adverbiais deslocados para o início ou para o meio da oração.
a) Apenas (i), (ii) e (iv) estão corretos.
b) Apenas (i), (iii), e (iv) estão corretos.
c) Apenas (iii) e (iv) estão corretos.
d) Apenas (ii) e (iv) estão corretos.
e) Todos os itens estão corretos.
08. Quanto à pontuação, marque a alternativa incorreta.
a) A vírgula indica omissão de uma ou mais palavras.
b) As reticências denotam interrupção do pensamento.
c) As aspas ressaltam a palavra dentro de um contexto, dão um sentido particular a uma expressão, destacam um
estrangeirismo ou indicam uma citação.
d) O sinal parênteses não é usado para separar qualquer indicação de ordem explicativa.
e) O sinal parênteses é usado para separar um comentário ou reflexão.
Responda às próximas quatro questões, referentes à concordância verbal.
09. Aponte a alternativa incorreta.
a) Quando o sujeito é representado por um substantivo coletivo, o verbo fica no singular.
b) Quando o sujeito é um pronome demonstrativo, o verbo fica na 3ª pessoa.
c) Quando o sujeito é representado pelo pronome relativo que, o verbo concorda com o antecedente do pronome.
d) Quando o sujeito é representado pelo pronome relativo quem, há duas possibilidades de concordância.
Tradicionalmente o verbo fica na 3ª pessoa do singular. Modernamente, em situações informais, admite-se
também a concordância do verbo com a pessoa do antecedente do pronome.
e) Quando o sujeito composto aparece anteposto ao verbo, este fica no singular.
10. Assinale a alternativa correta.
a) Vossas Senhorias aceita um café?
b) Agora sou eu que escolho a programação da TV.
c) Ao final do espetáculo, o público aplaudiram em pé o elenco.
d) Eu, tu e ela formarão um grupo na aula de Português, certo?
e) Tu e ela ilustraremos o trabalho de História.
MATEMÁTICA.
11. Numa escola, a média final é a média ponderada das notas do 1º bimestre, 2º bimestre, 3º bimestre, 4º
bimestre e prova final, com os pesos 1, 1, 2, 2, 4, respectivamente. Qual nota deve tirar, na prova final, um
aluno que obteve as notas bimestrais 6; 4; 3,5; 5,5, respectivamente, para obter a média final 5?
a) 7
b) 6,5
c) 6
d) 5,5
e) 5
12. Durante 16 meses, um certo capital foi aplicado a uma taxa de juros simples de 18% ao ano e rendeu
R$1440,00 de juros. O montante recebido pelo investidor, no final da aplicação, foi igual a:
a) R$5000,00
b) R$5440,00
c) R$6000,00
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d) R$6440,00
e) R$7440,00

1
2
para
na poupança, do restante usou
6
5
comprar figurinhas e gastou o que sobrou numa excursão da escola. Quanto gastou nessa excursão?
a) 32
b) 40
c) 52
d) 60
e) 68
13. Um menino ganhou sua mesada de R$120,00, guardou

14. Foi realizada uma pesquisa entre os 300 alunos de uma escola sobre a modalidade esportiva que mais
apreciavam. Era possível escolher somente uma modalidade. Os dados foram tabulados e estão
apresentados a seguir:
Modalidade esportiva Quantidade (em %)
Futebol
43%
Voleibol
24%
Basquetebol
17%
Natação
10%
Outros
6%
Analisando a tabela, podemos concluir que a quantidade de alunos que gostam mais de futebol excede a
dos que apreciam mais basquetebol e natação juntos em:
a) 48 alunos
b) 56 alunos
c) 81 alunos
d) 78 alunos
e) 129 alunos
15. Num concurso, a nota da avaliação é dada da seguinte forma: para cada questão correta, o aluno soma
3 pontos e, para cada questão errada, ele perde 2 pontos. Numa prova com 20 questões, um aluno que
obteve 15 pontos errou quantas questões?
a) 7
b) 8
c) 9
d) 10
e) 11
16. Um motorista faz uma viagem de 360 km toda semana com uma velocidade constante de 120km/h.
Numa determinada semana, devido a um congestionamento, fez a viagem com uma velocidade constante
de 100km/h. O tempo que ele demorou na viagem nessa referida semana foi de:
a) 4 horas
b) 3 horas e 60 minutos
c) 3 horas e 36 minutos
d) 3 horas e 15 minutos
e) 3 horas e 6 minutos
17. Uma hípica possui 50 cavalos alojados em suas baias. Desses, 70% são fêmeas, e dos cavalos machos
somente 20% são garanhões. Quantos cavalos garanhões estão alojados nessa hípica?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
e) 7
18. A tabela a seguir representa os salários pagos aos funcionários de um restaurante.
Salários
Número de funcionários
R$1200,00
10
R$1500,00
6
R$2000,00
3
R$3000,00
1
Qual é a renda média desses funcionários, considerando somente o salário pago pelo restaurante?
a) R$1200,00
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b) R$1500,00
c) R$1600,00
d) R$1750,00
e) R$1925,00
19. Adriana aplicou R$15000,00 a juros simples, a uma taxa semestral de 6%. Após 3 anos, o montante
resgatado dessa aplicação foi de:
a) R$2700,00
b) R$5400,00
c) R$17700,00
d) R$18400,00
e) R$20400,00
20. Num concurso, inscreveram-se 560 candidatos, sendo que a quantidade de candidatos do ensino
fundamental foi o triplo da quantidade de candidatos do ensino médio. Sabendo que só tiveram
candidatos dos ensinos fundamental e médio, quantos candidatos do ensino fundamental se
inscreveram?
a) 140
b) 185
c) 375
d) 420
e) 480
CONHECIMENTOS GERAIS.
21. De acordo com o Decreto 58.052, preencha as lacunas com C (certo) ou E (errado) e assinale a
alternativa correta.
( ) O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de
documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, situação em que poderá ser cobrado
exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados, a
ser fixado em ato normativo pelo Chefe do Executivo.
( ) Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja manipulação possa prejudicar
sua integridade, deverá ser oferecida a consulta de cópia, com certificação de que esta confere com o
original.
( ) É direito do interessado obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso, por certidão ou cópia.
a) C – E – E
b) C – E – C
c) E – C – E
d) C – C – C
e) E – C – C
22. Decreto 58.052, “Artigo 39 - A produção, manuseio, consulta, transmissão, manutenção e guarda de
documentos, dados e informações sigilosos observarão medidas especiais de _______________.” Qual
alternativa preenche a lacuna de modo correto?
a) segurança
b) protocolos
c) direito
d) restrição
e) exame
À luz da Lei Federal n° 12.527, responda às três questões seguintes.
23. A Lei Federal n° 12.527 dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto na Constituição
Federal. Subordinam-se ao regime desta Lei:
1. Os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo
as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público.
2. As autarquias.
3. As fundações públicas.
4. As empresas públicas.
É correto afirmar:
a) Apenas o item 1 está correto.
b) Os itens 2 e 4 são os únicos incorretos.
c) Somente 1, 2 e 3 estão corretos.
d) Somente 3 está incorreto.
e) Todos os itens estão corretos.
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24. “Art. 2 Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às entidades _____________ sem fins
lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do
orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo,
ajustes ou outros instrumentos congêneres.”
Qual alternativa preenche corretamente a lacuna?
a) mistas
b) privadas
c) públicas
d) estaduais
e) organizacionais
25. Os procedimentos previstos na Lei Federal n° 12.527 destinam-se a assegurar o direito fundamental de
acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da
administração pública e com as seguintes diretrizes:
I - Observância da publicidade como preceito geral sem sigilo como exceção.
II - Divulgação de informações de interesse público, dependente de solicitações.
III - Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação.
IV - Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública.
V - Desenvolvimento do controle social da administração pública.
É correto afirmar:
a) Apenas os itens I e II estão incorretos.
b) O único item incorreto é o II.
c) I, II e V são os únicos itens corretos.
d) Somente III está correto.
e) Todos os itens estão corretos.
26. Os atalhos de acessibilidade podem ajudar você a usar o computador com um teclado ou dispositivo
assistencial. As alternativas a seguir contém atalhos de teclado para as tecnologias assistenciais no
Windows 10 e suas respectivas funções. Analisando cada uma delas, podemos afirmar que a única
alternativa incorreta é:
a) Ctrl + Alt + Barra de espaço - Ativar a Lupa
b) Ctrl + Alt + botão de rolagem do mouse - Ampliar e reduzir usando o botão de rolagem do mouse
c) Tecla do logotipo do Windows + Ctrl + M - Abrir as configurações da Lupa
d) Ctrl + Alt + teclas de direção - Aplicar panorâmica no sentido das teclas de direção
e) Ctrl + Alt + M - Percorrer modos de exibição
27. O MS-Word 2016 possui uma ferramenta de “Tour”. Ao abrir o aplicativo, podemos clicar em “Faça um
tour” ou digitar "Bem-vindo ao Word" na caixa Pesquisar modelos online. O modelo Bem-vindo ao Word
será aberto. Este documento permite explorar algumas áreas do aplicativo. As alternativas abaixo
apresentam as áreas permitidas, exceto a alternativa:
a) Usar a Pesquisa Inteligente para fazer uma pesquisa rápida sem sair do Word.
b) Usar a caixa Diga-me como um atalho para os comandos da Faixa de Opções.
c) Reformatar o documento inteiro usando temas.
d) Ver como a colaboração em tempo real funciona no Word.
e) Explorar faixa de opções.
28. Com o MS-PowerPoint 2016, é possível:
I - Escolher um design profissional com o Designer do PowerPoint.
II - Adicionar transições, animações e movimentos.
III - Salvar no OneDrive para acessar suas apresentações no computador, tablet ou telefone.
IV - Compartilhar e trabalhar com outras pessoas, onde quer que elas estejam.
a) Apenas as opções I e III estão corretas
b) Apenas as opções I, II e III estão corretas
c) Apenas as opções II e III estão corretas
d) Apenas as opções I e IV estão corretas
e) Todas as opções estão corretas.
29. Em vez de pegar a calculadora, o MS-Excel 2016 pode ser usado para fazer contas. Em uma planilha,
você pode inserir fórmulas simples para adicionar, dividir, multiplicar e subtrair dois ou mais valores
numéricos. O recurso utilizado para gerar rapidamente o total de uma série de valores sem precisar inserilos manualmente em uma fórmula é denominado:
a) PreencherTotal
b) Soma
c) AutoSoma
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d) Total
e) TotalAutomatico
30. As Ferramentas de Aprendizagem disponibilizadas no MS-Word 2016, foram projetadas para ajudar a
melhorar as habilidades de leitura do usuário, aumentando a capacidade de pronunciar palavras
corretamente. As alternativas abaixo apresentam algumas ferramentas disponibilizadas por este recurso,
exceto a alternativa:
a) Ler em Voz Alta
b) Sílabas
c) Espaçamento do Texto
d) Recuo do texto
e) Largura da Coluna
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS.
31. O resultado da dificuldade ou da impossibilidade de respirar por afundamento em qualquer líquido.
Essa é a definição de:
a) Parada Respiratória
b) Parada Cardiorrespiratória
c) Choque
d) Dispneia
e) Afogamento
32. Como é chamado o processo de movimento dos gases para dentro e para fora do pulmão?
a) Respiração
b) Oxigenação
c) Gasometria
d) Ventilação
e) Síncope
33. Dentre as opções, qual não é um dos principais indutores da hipóxia?
a) Nível de hemoglobina aumentado e capacidade aumentada do sangue de transportar O2.
b) Concentração diminuída de O2 inspirado (altas altitudes).
c) Incapacidade dos tecidos de extrair O2 do sangue (cianeto).
d) Difusão reduzida de O2 proveniente dos alvéolos para o sangue (pneumonia).
e) Ventilação comprometida (trauma torácico, fratura de costelas).
34. Renato estava passeando pelo centro da cidade em que reside quando se deparou com um
aglomerado de gente em volta de uma pessoa deitada ao solo em decúbito ventral. Ao se aproximar e
abordar a vítima, verificou que ela estava inconsciente, irresponsiva, sem movimentos ventilatórios nem
pulso central presente. Em qual situação essa vítima se encontrava?
a) Dormindo
b) RCP
c) PCR
d) Choque
e) Hipertensa
35. Leandro estava em um restaurante quando viu um dos clientes com as mãos em volta do pescoço,
com a face cianótica e sons vocais ruidosos e incompreensíveis, logo constatou que a vítima estava
engasgada. Era um homem adulto e obeso. Antes mesmo de Leandro abordá-lo, caiu ao solo inconsciente,
sem movimentos ventilatórios, mas com pulso central presente. Rapidamente, Leandro realizou 5
compressões dois dedos acima do apêndice xifoide, vindo a desobstruir a vítima com sucesso. Qual foi a
técnica realizada por Leandro?
a) Manobra de Haltek
b) Manobra de Heimlich
c) Tapotagem
d) RCP
e) Oxigenoterapia
36. Dentro de um hospital, qual o nome dado ao conjunto de áreas e instalações que permitem efetuar a
cirurgia nas melhores condições de segurança para o paciente, e de conforto para a equipe de saúde?
a) UTI
b) Pronto socorro
c) CTI
d) Centro cirúrgico
e) Ambulatório
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37. Em salas de cirurgias, local destinado aos procedimentos cirúrgicos, alguns elementos são
cuidadosamente projetados para garantir a segurança e eficácia das técnicas aplicadas. Qual das opções
não é um desses elementos:
a) Pisos de superfície lisa
b) Paredes antiacústicas
c) Teto de material lavável
d) Janelas que não permitem entrada de poeira e insetos.
e) Iluminação comum
38. Quando há uma situação que não pode ser adiada, que deve ser resolvida rapidamente, pois se houver
demora, corre-se o risco até mesmo de morte; na enfermagem, esse é o conceito de:
a) Trauma
b) Emergência
c) Urgência
d) Síncope
e) PCR
39. Na enfermagem, quando há uma situação crítica, com ocorrência de grande perigo, eu estou dizendo
que há uma situação de:
a) Trauma
b) Emergência
c) Urgência
d) Síncope
e) PCR
40. Em uma caminhada pela mata, João foi picado por uma cobra na perna direita. Logo ele começou a
apresentar sonolência, pálpebras caídas e visão dupla, vindo a sofrer, depois disso, uma parada
respiratória. Sabendo que a ação de socorro é encaminhá-lo imediatamente a uma unidade hospitalar e
tentar identificar o tipo da cobra, e tendo o conhecimento que cada peçonha produz uma ação distinta no
organismo e que os sintomas de João são características de uma neurotoxina, assinale a opção correta
quanto ao tipo de serpente que causa esse acidente ofídico.
a) Cascavel
b) Jararaca
c) Surucucu
d) Coral Verdadeira
e) Jiboia
41. No Brasil, de acordo com o Programa de assistência integrada à saúde da criança, mulher, homem,
adolescente e idoso, toda unidade que preste assistência obstétrica e neonatal deve:
a) Ter uma política de aleitamento materno verbal que seja rotineiramente transmitida a toda a equipe de cuidados
de saúde.
b) Incapacitar toda a equipe de cuidados de saúde nas práticas necessárias para implementar esta política.
c) Informar algumas as gestantes sobre os benefícios e o manejo do aleitamento materno.
d) Ajudar as mães a iniciar o aleitamento materno na terceira hora após o nascimento.
e) Não oferecer bicos artificiais ou chupetas a crianças amamentadas.
42. Na política da saúde da criança, qual o significado da sigla IHAC.
a) Instituição Hospitalar do Adolescente e da Criança
b) Instituto Hospitalar de Apoio a Criança
c) Iniciativa Hospital Amiga da Criança
d) Instituto Hospitalar de Apoio ao Câncer
e) Inspeção Hospitalar da Agência Central
43. Um século atrás, Oswaldo Cruz empreendeu, no Brasil, uma obra saneadora que se converteria num
dos episódios mais comoventes da história da saúde pública mundial. O grande sanitarista estabeleceu
um modelo de ação e deixou um exemplo que ainda inspiram o PNI.
Marque a alternativa correta quanto ao significado da sigla PNI.
a) Programa Nacional de Imunizações
b) Política Nacional de Imunizações
c) Partido Nacional de Imunizações
d) Programa Nacional do Índio
e) Política Nacional do Índio
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44. A Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da
enfermagem, diz que são Técnicos de Enfermagem:
a) O titular do diploma ou do certificado de Auxiliar de Enfermagem, expedido de acordo com a legislação e
registrado pelo órgão competente.
b) O titular do diploma ou do certificado de Técnico de Enfermagem, expedido de acordo com a legislação mesmo
sem registro pelo órgão competente.
c) O titular do diploma ou do certificado de Auxiliar de Enfermagem, expedido de acordo com a legislação mesmo
sem registro pelo órgão competente.
d) O titular do diploma ou do certificado de Técnico de Enfermagem, expedido de acordo com a legislação e
registrado pelo órgão competente.
e) Somente o titular de diploma de Técnico de Enfermagem, expedido de acordo com a legislação e registrado por
qualquer órgão federal.
45. O artigo 12 da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, diz que o Técnico de Enfermagem exerce atividade
de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e
participação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente:
I. participar da programação da assistência de enfermagem;
II. executar ações assistenciais de enfermagem, incluindo as privativas do Enfermeiro, observado o
disposto no parágrafo único, do art. 11, desta Lei;
III. participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar;
IV. participar da equipe de saúde.
Marque a alternativa com a afirmação correta:
a) Apenas II, III e IV estão corretas.
b) Apenas I, III e IV estão corretas.
c) Apenas I, II e IV estão corretas.
d) Apenas I, II e III estão corretas.
e) I, II, III e IV estão corretas.
46. Conforme o Decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987, cabe ao Técnico de Enfermagem assistir o
enfermeiro:
a) Na execução das atividades de assistência de Enfermagem.
b) Na prestação de cuidados indiretos de Enfermagem a pacientes em estado moderado.
c) Na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica.
d) Na prevenção e controle sistemático da infecção contagiosa.
e) No tratamento e controle sistemático de danos físicos que são causados a pacientes durante a assistência de
saúde.
47. De acordo com o Decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987, as atividades do Técnico de Enfermagem só
poderão ser exercidas quando:
a) Houver supervisão, orientação e direção do Médico.
b) Houver supervisão e direção do Médico.
c) Houver orientação do Enfermeiro.
d) Houver supervisão do Enfermeiro.
e) Houver supervisão, orientação e direção do Enfermeiro.
48. O Código de Ética de Enfermagem diz que é vedado ao profissional de Enfermagem o cumprimento de
prescrição à distância, exceto:
a) Em casos de urgência e emergência e regulação, conforme Resolução vigente.
b) Somente em casos de Urgência.
c) Somente em casos de Emergência.
d) Somente em casos de regulação.
e) Em casos de urgência regulada por um médico Regulador.
49. Marque a alternativa cuja penalidade não é imposta pelo sistema COREN - Conselhos Regionais de
Enfermagem.
a) Advertência Verbal
b) Multa
c) Censura
d) Suspensão do exercício parcial
e) Cassação ao direito do exercício profissional
50. Com relação às infrações do Código de Ética do profissional de enfermagem, são consideradas
circunstâncias atenuantes:
I – Ter o infrator procurado, independente do tempo da infração, por sua espontânea vontade e com
eficiência, evitar ou minorar as consequências do seu ato;
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II – Ter bons antecedentes profissionais;
III – Realizar atos sob coação e/ou intimidação ou grave ameaça;
IV – Realizar atos sob emprego real de força física;
Marque a alternativa correta
a) Apenas I, II e III estão corretas.
b) Apenas II, III e IV estão corretas.
c) Apenas I, II e IV estão corretas.
d) Apenas I, III e IV estão corretas.
e) I, II, III e IV estão corretas.
RASCUNHO.

10

