
 

 
 

Edital nº 001/2020 - Processo Seletivo Simplificado – Multiprofissionais 
 

HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG 
HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS PROFESSOR NION ALBERNAZ - HEMOGO 

 
Nome do Candidato(a): ___________________________________________________________ 
 
  

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 

 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM I (UTI) 

 
 

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver 
a instrução do orientador de sala. 

 
 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta 
por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas; 
 
 
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 
 
 
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS; 
 
 
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 
 
 
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de 
consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será 
automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado; 
 
 
 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 
 
 
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá 
ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 
 
 
- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e em caso de contratempo irá prevalecer o horário 
de início anunciado pelo orientador de sala. 

  



 

 
 

 
PROVA – TÉCNICO DE ENFERMAGEM I (UTI) 
 

Questões 
 
QUESTÃO 01 – Todos os padrões 
respiratórios são preocupantes, exceto: 
 
(A) Apneia. 
(B) Eupneia. 
(C) Bradpneia. 
(D) Dispneia. 
 
 
QUESTÃO 02 – “A midríase corresponde a 
_______________________ que pode ser 
fisiológica, patológica ou terapêutica”. 
Assinale a alternativa que completa 
corretamente a lacuna: 
 
(A) Dilatação da pupila. 
(B) Derrame ocular. 
(C) Contração da pupila. 
(D) Dilatação da íris. 
 
 
QUESTÃO 03 – É dito pulso dicrótico aquele 
que:  
 
(A) O batimento cardíaco é normal. 
(B) Dá a impressão de dois batimentos. 
(C) Indica redução da força ou do volume.  
(D) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
 
QUESTÃO 04 – São itens avaliados na escala 
de Glasgow:  
 
(A) Abertura ocular, abertura oral e resposta 

motora. 
(B) Abertura ocular, resposta verbal e 

abertura oral. 
(C) Abertura ocular, resposta motora e 

abertura oral. 

(D) Abertura ocular, resposta verbal e 
resposta motora. 

 
 
QUESTÃO 05 – Um técnico de enfermagem 
de um hospital geral observou a existência 
de uma prescrição de enfermagem com 
intervenções a serem realizadas no paciente 
que estava sob sua responsabilidade. A 
implementação dessas intervenções de 
enfermagem corresponde a uma etapa: 
 
(A) Da visita profissional de enfermagem. 
(B) Do protocolo operacional padrão do 

hospital. 
(C) Do processo de enfermagem. 
(D) Da prescrição médica. 
 
 
QUESTÃO 06 – As vacinas ofertadas na 
rotina dos serviços de saúde são 
estabelecidas no Programa Nacional de 
Imunizações (PNI). São vacinas que integram 
a rotina de vacinação do programa, exceto: 
 
(A) Vacina de sarampo, caxumba e rubéola-

Tríplice viral. 
(B) Vacina de sarampo, caxumba e hepatite 

B- Tríplice viral. 
(C) Vacina de caxumba, rubéola e papiloma 

vírus- Tríplice viral. 
(D) Vacina rubéola, sarampo e hepatite b- 

Tríplice viral. 
 
 
QUESTÃO 07 – “O sistema endócrino produz 
seus efeitos por meio da secreção de 
hormônios.” São glândulas pertencentes ao 
sistema endócrino: 
 
(A) Tireoide e Fígado. 
(B) Pâncreas e Vesícula biliar. 
(C) Tireoide e Pâncreas. 
(D) Pâncreas e Fígado. 



 

 
 

 
 
QUESTÃO 08 – Para avaliar o pulso 
carotídeo de um paciente, o técnico de 
enfermagem, empregando a técnica 
indicada, deve utilizar os dedos indicador e 
médio e proceder da seguinte maneira: 
 
(A) Posicionar os dedos medialmente ao 

tendão do bíceps. 
(B) Posicionar os dedos suavemente em 

posição medial à cartilagem tireoide e 
abaixo do ângulo da mandíbula. 

(C) Posicionar os dedos medialmente ao 
tendão do quadríceps. 

(D) Posicionar os dedos em um ponto acima 
do ligamento inguinal. 

 
 
QUESTÃO 09 – A vasectomia é uma cirurgia 
que interrompe a circulação dos 
espermatozóides produzidos pelos testículos 
e conduzidos para os canais que 
desembocam na uretra, evitando assim a 
gravidez. Esta forma de evitar a 
contracepção é da mesma categoria de qual 
método: 
 
(A) Diafragma. 
(B) DIU. 
(C) Laqueadura. 
(D) Pílula. 
 
 
QUESTÃO 10 – Influenza é uma infecção que 
transmitida por: 
 
(A) Fungo. 
(B) Protozoário. 
(C) Vírus. 
(D) Bactéria. 
 

 

QUESTÃO 11 – Prescrito Amicacina 400 mg, 
temos ampola de 500 mg/2ml. Quanto deve 
ser administrado? 
 
(A) 1,5 ml.  
(B) 1,6 ml.  
(C) 1,7 ml 
(D) 1,8 ml. 
_____________________________________ 
 
QUESTÃO 12 – Paciente, 44 anos, sexo 
masculino, apresentou hipotermia, 
bradipneia e bradicardia, esses sinais e 
sintomas correspondem respectivamente a 
qual alternativa: 
 
(A) 37,9°C, 5 rpm, 77 bpm. 
(B) 34,9°C, 7 rpm, 33 bpm. 
(C) 38 °C, 16 rpm, 40 bpm. 
(D) 34,9°C, 18 rpm, 88 bpm. 
_____________________________________ 
 
QUESTÃO 13 – Foi prescrito 200 mg de um 
antibiótico, temos ampola de 800mg/ml. 
Quanto deve ser administrado? 
 
(A) 0,4 ml. 
(B) 0,5 ml. 
(C) 0,25 ml. 
(D) 0,75 ml. 
_____________________________________ 
 
QUESTÃO 14 – Sífilis é uma infecção 
transmitida por: 
 
(A) Protozoário. 
(B) Fungo. 
(C) Bactéria. 
(D) Vírus. 
_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
QUESTÃO 15 – Prescrito cloridrato de 
tramadol 20mg, tenho frasco-ampola com 
100mg/2ml. Quanto deve ser administrado? 
 

 
 
 
 
 

(A) 0,4 ml. 
(B) 0,5 ml. 
(C) 0,6 ml. 
(D) 0,75 ml. 
_____________________________________
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Nome do Candidato (a): ___________________________________________________________ 
 
  

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 

 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM I (CENTRO CIRÚRGICO) 

 
 

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver 
a instrução do orientador de sala. 

 
 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta 
por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas; 
 
 
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 
 
 
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS; 
 
 
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 
 
 
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de 
consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será 
automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado; 
 
 
 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 
 
 
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá 
ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 
 
 
- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e em caso de contratempo irá prevalecer o horário 
de início anunciado pelo orientador de sala. 

  



                                                            

 
 

 
PROVA – TÉCNICO DE ENFERMAGEM I 

(CENTRO CIRÚRGICO) 
Questões 

 
QUESTÃO 01 – C.L.C, 32 anos, sexo feminino, 
sofre de algum problema na coluna, mas 
não sente muitas dores, poderá fazer uma 
cirurgia e será escolhida a data em que ela 
esteja com suas melhores condições de 
saúde para passar pelo procedimento. Em 
relação à classificação dos procedimentos, o 
exemplo citado anteriormente corresponde 
à: 
 
(A) Cirurgia eletiva. 
(B) Cirurgia de urgente. 
(C) Cirurgia de emergência. 
(D) Cirurgia aguda. 
 
 
QUESTÃO 02 – A ___________ consiste no 
procedimento cirúrgico para remover a 
próstata. Assinale a alternativa que 
completa corretamente a lacuna: 
 
(A) Cistectomia. 
(B) Prostatectomia. 
(C) Orquiectomia. 
(D) Ooforectomia. 
 
 
QUESTÃO 03 – O técnico de Enfermagem 
que atua no centro cirúrgico deve ter 
conhecimento específico e conhecer os 
termos formados por prefixos utilizados no 
dia-a-dia cirúrgico, indicando o órgão e o ato 
cirúrgico a ser realizado. Assinale a 
alternativa correta 
 
(A) Colostomia é a abertura do cólon 

intestinal através da parede abdominal. 
(B) Histeropexia é a retirada do útero. 
(C) Apendicectomia é a abertura do apêndice 

através da parede abdominal. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão 
corretas. 

 
 
QUESTÃO 04 – A recuperação anestésica 
(RA) é o local destinado a receber o paciente 
no pós-operatório imediato até que 
recupere a consciência e tenha seus sinais 
vitais estáveis. Leia as afirmativas a seguir. 
 
I. A Assistência prestada ao paciente na RA 
requer cuidados constantes, necessitando 
de monitorização e controle rigoroso de sua 
evolução. 
II. A assistência prestada na RA é de 
cuidados críticos e necessita de uma equipe 
de enfermagem sempre alerta para atuar de 
maneira rápida e eficiente diante das 
complicações. 
III. As complicações na RA são raras, as mais 
comuns são: Choque cardiogênico, choque 
séptico e hipóxia grave. 
Assinale a alternativa correta. 
 
(A) I, II e III estão corretas. 
(B) I e III estão corretas. 
(C) I e II estão corretas. 
(D) II e III estão corretas. 
 
 
QUESTÃO 05 – “A etapa do procedimento 
cirúrgico em que ocorre a remoção cirúrgica 
de um tecido ou órgão”, é chamada de: 
 
(A) Síntese. 
(B) Hemostasia. 
(C) Diérese. 
(D) Exérese. 
 
 
QUESTÃO 06 – “A midríase corresponde a 
_______________________ que pode ser 
fisiológica, patológica ou terapêutica”. 
Assinale a alternativa que completa 
corretamente a lacuna: 



                                                            

 
 

 
(A) Dilatação da pupila. 
(B) Derrame ocular. 
(C) Contração da pupila. 
(D) Dilatação da íris. 
 
 
QUESTÃO 07 – As vacinas ofertadas na 
rotina dos serviços de saúde são 
estabelecidas no Programa nacional de 
Imunizações (PNI). São vacinas que integram 
a rotina de vacinação do programa, exceto: 
 
(A) Vacina de sarampo, caxumba e 

rubéola-Tríplice viral. 
(B) Vacina de sarampo, caxumba e 

hepatite B- Tríplice viral. 
(C) Vacina de caxumba, rubéola e 

papiloma vírus- Tríplice viral. 
(D) Vacina rubéola, sarampo e hepatite b- 

Tríplice viral. 
 
 
QUESTÃO 08 – Para avaliar o pulso 
carotídeo de um paciente, o técnico de 
enfermagem, empregando a técnica 
indicada, deve utilizar os dedos indicador e 
médio e proceder da seguinte maneira: 
 
(A) Posicionar os dedos medialmente ao 

tendão do bíceps. 
(B) Posicionar os dedos suavemente em 

posição medial à cartilagem tireoide e 
abaixo do ângulo da mandíbula. 

(C) Posicionar os dedos em um ponto 
acima do ligamento inguinal. 

(D) Posicionar os dedos medialmente ao 
tendão do quadríceps. 

 
 
QUESTÃO 09 – A vasectomia é uma cirurgia 
que interrompe a circulação dos 
espermatozóides produzidos pelos 
testículos e conduzidos para os canais que 
desembocam na uretra, evitando assim a 

gravidez. Esta forma de evitar a 
contracepção é da mesma categoria de qual 
método: 
 
(A) Diafragma. 
(B) DIU. 
(C) Laqueadura. 
(D) Pílula. 
 
 
QUESTÃO 10 – É dito pulso dicrótico aquele 
que:  
 

(A) O batimento cardíaco é normal. 
(B) Dá a impressão de dois batimentos. 
(C) Indica redução da força ou do 

volume.  
(D) Nenhuma das alternativas anteriores. 
_____________________________________ 
 
QUESTÃO 11 – Prescrito Amicacina 400 mg, 
temos ampola de 500 mg/2ml. Quanto deve 
ser administrado? 
 
(A) 1,8 ml.  
(B) 1,7 ml.  
(C) 1,6 ml 
(D) 1,5 ml. 
 
 
QUESTÃO 12 – Um técnico de enfermagem 
de um hospital geral observou a existência 
de uma prescrição de enfermagem com 
intervenções a serem realizadas no paciente 
que estava sob sua responsabilidade. A 
implementação dessas intervenções de 
enfermagem corresponde a uma etapa: 
 
(A) Da visita profissional de enfermagem. 
(B) Do protocolo operacional padrão do 

hospital. 
(C) Do processo de enfermagem. 
(D) Da prescrição médica. 
_____________________________________ 
 



                                                            

 
 

QUESTÃO 13 – “__________ consiste na 
abertura cirúrgica em uma veia calibrosa 
para introdução de um cateter.” Qual 
alternativa completa corretamente a lacuna: 
 
(A) Flebite. 
(B) Flebotomia. 
(C) Flebotomíneo.  
(D) Nenhuma das alternativas. 
_____________________________________ 
 
QUESTÃO 14 – Sífilis é uma infecção 
transmitida por: 
 
(A) Protozoário. 

(B) Bactéria. 
(C) Fungo. 
(D) Vírus. 
 
 
QUESTÃO 15 – Prescrito cloridrato de 
tramadol 20mg, tenho frasco-ampola com 
100mg/2ml. Quanto deve ser administrado? 
 
(A) 0,4 ml. 
(B) 0,5 ml. 
(C) 0,6 ml. 
(D) 0,75 ml. 
 

_____________________________________ 
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Nome do Candidato(a): ___________________________________________________________ 
 
 

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 

 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM I (CLÍNICAS) 

 
 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver 
a instrução do orientador de sala. 

 
 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta 
por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas; 
 
 
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 
 
 
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS; 
 
 
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 
 
 
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de 
consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será 
automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado; 
 
 
- As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 
 
 
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá 
ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 
 
 
- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e em caso de contratempo irá prevalecer o horário 
de início anunciado pelo orientador de sala. 
 



 

 
 

PROVA – TÉCNICO EM ENFERMAGEM I 
(CLÍNICAS) 

 
Questões 

 
QUESTÃO 01 – Todos os padrões 
respiratórios são preocupantes, exceto: 
 
(A) Apneia. 
(B) Eupneia. 
(C) Bradpneia. 
(D) Dispneia. 
 
 
QUESTÃO 02 – Um técnico de enfermagem 
de um hospital geral observou a existência 
de uma prescrição de enfermagem com 
intervenções a serem realizadas no paciente 
que estava sob sua responsabilidade. A 
implementação dessas intervenções de 
enfermagem corresponde a uma etapa: 
 
(A) Da visita profissional de enfermagem. 
(B) Do protocolo operacional padrão do 

hospital. 
(C) Do processo de enfermagem. 
(D) Da prescrição médica. 
 
 
QUESTÃO 03 – É dito pulso dicrótico aquele 
que:  
 
(A) O batimento cardíaco é normal. 
(B) Dá a impressão de dois batimentos. 
(C) Indica redução da força ou do volume.  
(D) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
 
QUESTÃO 04 – De acordo com o Decreto 
94.406/87, cabe ao técnico assistir o 
enfermeiro, exceto: 
 
 

(A) No planejamento, programação, 
orientação e supervisão das atividades 
de assistência de Enfermagem. 

(B) Na prestação de cuidados diretos de 
Enfermagem a pacientes em estado 
grave. 

(C)   Na prevenção e controle sistemático da 
infecção hospitalar. 

(D) Na prevenção e ausência de controle 
sistemático de danos físicos que possam 
ser causados a pacientes durante a 
assistência de saúde. 

 
 
QUESTÃO 05 – “A midríase corresponde a 
_______________________ que pode ser 
fisiológica, patológica ou terapêutica”. 
Assinale a alternativa que completa 
corretamente a lacuna: 
 
(A) Dilatação da pupila. 
(B) Derrame ocular. 
(C)   Contração da pupila. 
(D) Dilatação da íris. 
 
 
QUESTÃO 06 – As vacinas ofertadas na 
rotina dos serviços de saúde são 
estabelecidas no Programa nacional de 
Imunizações (PNI). São vacinas que integram 
a rotina de vacinação do programa, exceto: 
 
(A) Vacina de sarampo, caxumba e rubéola-

Tríplice viral. 
(B) Vacina de sarampo, caxumba e hepatite 

B- Tríplice viral. 
(C) Vacina de caxumba, rubéola e papiloma 

vírus- Tríplice viral. 
(D) Vacina rubéola, sarampo e hepatite b- 

Tríplice viral. 
 
 
QUESTÃO 07 – “O sistema endócrino produz 
seus efeitos por meio da secreção de 
hormônios.” São glândulas pertencentes ao 
sistema endócrino: 



 

 
 

 
(A) Tireoide e Fígado. 
(B) Pâncreas e Vesícula biliar. 
(C) Tireoide e Pâncreas. 
(D) Pâncreas e Fígado. 
 
 
QUESTÃO 08 – Para avaliar o pulso 
carotídeo de um paciente, o técnico de 
enfermagem, empregando a técnica 
indicada, deve utilizar os dedos indicador e 
médio e proceder da seguinte maneira: 
 
(A) Posicionar os dedos medialmente ao 

tendão do bíceps. 
(B) Posicionar os dedos suavemente em 

posição medial à cartilagem tireoide e 
abaixo do ângulo da mandíbula. 

(C) Posicionar os dedos medialmente ao 
tendão do quadríceps. 

(D) Posicionar os dedos em um ponto acima 
do ligamento inguinal. 

 
 
QUESTÃO 09 – A vasectomia é uma cirurgia 
que interrompe a circulação dos 
espermatozóides produzidos pelos testículos 
e conduzidos para os canais que 
desembocam na uretra, evitando assim a 
gravidez. Esta forma de evitar a 
contracepção é da mesma categoria de qual 
método: 
 
(A) Diafragma. 
(B) DIU. 
(C) Laqueadura. 
(D) Pílula. 
 
 
QUESTÃO 10 – “São tubos cilindróides, 
elásticos, nos quais o sangue circula 
centrifugamente em relação ao coração, que 
transportam sangue rico em oxigênio”. Esta 
definição apresentada corresponde: 
 
(A) Artérias. 

(B) Capilares. 
(C) Veias. 
(D) Nenhuma das alternativas. 
 
 
QUESTÃO 11 – Prescrito Amicacina 400 mg, 
temos ampola de 500 mg/2ml. Quanto deve 
ser administrado? 
 
(A) 1,5 ml.  
(B) 1,6 ml.  
(C) 1,7 ml. 
(D) 1,8 ml. 
_____________________________________ 
 
QUESTÃO 12 – Paciente, 44 anos, sexo 
masculino apresentou hipotermia, 
bradipneia e bradicardia, esses sinais e 
sintomas correspondem respectivamente a 
qual alternativa: 
 
(A) 37,9°C, 5 rpm, 77 bpm. 
(B) 34,9°C, 7 rpm, 33 bpm. 
(C) 38 °C, 16 rpm, 40 bpm. 
(D) 34,9°C, 18 rpm, 88 bpm. 
_____________________________________ 
 
QUESTÃO 13 – “__________ consiste na 
abertura cirúrgica em uma veia calibrosa 
para introdução de um cateter.” Qual 
alternativa completa corretamente a lacuna: 
 
(A) Flebite. 
(B) Flebotomíneo. 
(C) Flebotomia.  
(D) Nenhuma das alternativas. 
_____________________________________ 
 
QUESTÃO 14 – Sífilis é uma infecção 
transmitida por: 
 
(A) Protozoário. 
(B) Fungo. 
(C) Bactéria. 
(D) Vírus. 



 

 
 

QUESTÃO 15 – Prescrito cloridrato de 
tramadol 20mg, tenho frasco-ampola com 
100mg/2ml. Quanto deve ser administrado? 
 
(A) 0,4 ml. 
(B) 0,5 ml. 

 
 

 
 
 
 

(C) 0,6 ml. 
(D) 0,75 ml. 
___________________________________ 
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Nome do Candidato(a): ___________________________________________________________ 
 
  

2ª ETAPA: PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  
 

 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM I (HEMODIÁLISE) 

 
 

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver 
a instrução do orientador de sala. 

 
 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta 
por 15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas; 
 
 
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 
 
 
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS; 
 
 
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 
 
 
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de 
consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será 
automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado; 
 
 
 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 
 
 
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá 
ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 
 
 
- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário 
de início anunciado pelo orientador de sala. 

 



 

 
 

 
PROVA – TÉCNICO DE ENFERMAGEM I 

(HEMODIÁLISE) 
Questões 

 
QUESTÃO 01 – A doença renal crônica é um 
problema de saúde pública. Em relação à 
assistência a pessoas com doença renal 
crônica, é correto afirmar que: 
(A) O transplante renal não é uma 

alternativa de tratamento para 
nenhum paciente com insuficiência 
renal crônica. 

(B) A hemodiálise é uma terapia renal 
substituta que pode ser realizada 
apenas por meio de fístula 
arteriovenosa em membros 
superiores. 

(C) A diálise peritoneal não é considerada 
uma terapia renal substituta. 

(D) O controle da hipertensão arterial e 
do diabetes mellitus auxilia no 
controle e prevenção da doença renal 
crônica. 

 
 
QUESTÃO 02 – São consideradas funções dos 
rins, exceto em: 
 
(A) Controle do equilíbrio 

hidroeletrolítico. 
(B) Excreção de produtos finais de 

diversos metabolismos. 
(C) Controle da pressão arterial. 
(D) Produzir espermatozoides. 
 
 
QUESTÃO 03 – Sobre hemodiálise, julgue os 
itens em V para verdadeiro e F para falso. 
(   ) I- A hemodiálise não substitui as funções 
renais por completo.  
(  ) II- A fístula arteriovenosa constitui-se 
como um acesso vascular para realização da 
hemodiálise. 
 

Sobre as afirmativas assinale a correta.  
 
(A) I (verdadeira), II (verdadeira). 
(B) I (Falsa), II (verdadeira). 
(C) I (verdadeira), II (Falsa). 
(D) I (Falsa), II (Falsa). 
 
 
QUESTÃO 04 – A fístula arteriovenosa foi 
desenvolvida para fornecer acesso 
prolongado para a hemodiálise. Sobre os 
cuidados de enfermagem com a fístula, 
assinale a alternativa correta: 
(A)  Administrar medicação no braço com a 

fístula. 
(B) Manter contenções, do tipo manguitos, 

no braço do acesso para preservar o 
funcionamento da fístula. 

(C) Não coletar sangue no braço com a 
fístula. 

(D) Verificar pressão arterial no braço com 
a fístula. 

 
 
QUESTÃO 05 – Paciente, 44 anos, sexo 
masculino, apresentou hipotermia, 
bradipneia e bradicardia, esses sinais e 
sintomas correspondem respectivamente a 
qual alternativa: 
 
(A) 37,9°C, 5 rpm, 77 bpm. 
(B) 34,9°C, 7 rpm, 33 bpm. 
(C) 38 °C, 16 rpm, 40 bpm. 
(D) 34,9°C, 18 rpm, 88 bpm. 
 
QUESTÃO 06 – Foi prescrito 200 mg de um 
antibiótico, temos ampola de 800mg/ml. 
Quanto deve ser administrado? 
(A) 0,4 ml. 
(B) 0,5 ml. 
(C)         0,25 ml. 
(D) 0,75 ml. 
 
 
 



 

 
 

 
 
QUESTÃO 07 – “São tubos cilindróides, 
elásticos, nos quais o sangue circula 
centrifugamente em relação ao coração, que 
transportam sangue rico em oxigênio”. Esta 
definição apresentada corresponde: 
 
(A) Artérias. 
(B) Capilares. 
(C) Veias. 
(D) Nenhuma das alternativas. 
 
 
QUESTÃO 08 – Para avaliar o pulso 
carotídeo de um paciente, o técnico de 
enfermagem, empregando a técnica 
indicada, deve utilizar os dedos indicador e 
médio e proceder da seguinte maneira: 
 
(A) Posicionar os dedos medialmente ao 

tendão do bíceps. 
(B) Posicionar os dedos suavemente em 

posição medial à cartilagem tireoide e 
abaixo do ângulo da mandíbula. 

(C) Posicionar os dedos medialmente ao 
tendão do quadríceps. 

(D) Posicionar os dedos em um ponto 
acima do ligamento inguinal. 

 
 
QUESTÃO 09 – A vasectomia é uma cirurgia 
que interrompe a circulação dos 
espermatozoides produzidos pelos testículos 
e conduzidos para os canais que 
desembocam na uretra, evitando assim a 
gravidez. Esta forma de evitar a 
contracepção é da mesma categoria de qual 
método: 
 
(A) Diafragma. 
(B) DIU. 
(C) Laqueadura. 
(D) Pílula. 
 

QUESTÃO 10 – Influenza é uma infecção que 
transmitida por: 
 

(A) Fungo. 
(B) Protozoário. 
(C) Vírus. 
(D) Bactéria. 

_____________________________________ 
 
QUESTÃO 11 – Prescrito Amicacina 400 mg, 
temos ampola de 500 mg/2ml. Quanto deve 
ser administrado? 
 

(A) 1,5 ml.  
(B) 1,6 ml.  
(C) 1,7 ml 
(D) 1,8 ml. 

 
 
 
QUESTÃO 12 – “A midríase corresponde a 
_______________________ que pode ser 
fisiológica, patológica ou terapêutica”. 
Assinale a alternativa que completa 
corretamente a lacuna: 
 

(A) Dilatação da pupila. 
(B) Derrame ocular. 
(C) Contração da pupila. 
(D) Dilatação da íris. 

_____________________________________ 
 
QUESTÃO 13 – QUESTÃO 13 – “__________ 
consiste na abertura cirúrgica em uma veia 
calibrosa para introdução de um cateter.” 
Qual alternativa completa corretamente a 
lacuna: 

(A) Flebite. 
(B) Flebotomíneo. 
(C) Flebotomia.  
(D) Nenhuma das alternativas. 

 
_____________________________________ 
 
 



 

 
 

QUESTÃO 14 – Tétano é uma infecção 
transmitida por: 
 
(A) Protozoário. 
(B) Fungo. 
(C) Bactéria. 
(D) Vírus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 15 – Prescrito cloridrato de 
tramadol 20mg, tenho frasco-ampola com 
100mg/2ml. Quanto deve ser administrado? 
 
(A) 0,4 ml. 
(B) 0,5 ml. 
(C) 0,6 ml. 
(D) 0,75 ml. 
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TÉCNICO EM ENFERMAGEM II 

 

Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver 

a instrução do orientador de sala. 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 

15 (quinze) questões, todas no formato de respostas objetivas; 

 

- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 

 

- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS; 

 

- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 

 

- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de 

consulta em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será 

automaticamente excluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado; 

 

 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 

 

- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá 

ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 

 

 

- A prova terá duração de 02:00 (duas) horas e em caso de contratempo irá prevalecer o horário 

de início anunciado pelo orientador de sal



 

 
 

PROVA – TÉCNICO EM ENFERMAGEM II 
 

Questões 
 
QUESTÃO 01 – Uma solução de 500 mL 
precisa ser infundida via endovenosa em 8 
horas. Quantas gotas por minuto serão 
administradas nessa prescrição? 
 
(A) 21 gotas/minuto 
(B) 40 gotas/minuto. 
(C) 32 gotas/minuto. 
(D) 63 gotas/minuto. 
 
 
QUESTÃO 02 – A lavagem das mãos tem por 
finalidade: 
 
(A) Impedir a proliferação dos micro-

organismos patogênicos da flora 
residente das mãos. 

(B) Destruir os micro-organismos 
esporulados da flora residente das mãos. 

(C) Remover a sujeira e a flora transitória 
das mãos. 

(D) Acelerar o processo de destruição da 
flora transitória, por meio de 
esterilização das mãos. 

 
 
QUESTÃO 03 – O profissional de 
enfermagem precisa aplicar alguns cuidados 
com relação à autoproteção. No manuseio 
de agulhas e outros materiais perfuro 
cortantes, são essenciais os seguintes 
cuidados: 
 
(A) Reencapar as agulhas antes de descartá-

las. 
(B) Entortar as agulhas e descartá-las. 
(C) Remover as agulhas das seringas antes 

de descartá-las. 
(D) Nunca reencapar agulhas antes de 

descartá-las. 
 

QUESTÃO 04 – De acordo com a 
terminologia científica, epistaxe significa: 
 
(A) Salivação excessiva. 
(B) Sangramento nasal. 
(C) Fezes com sangue. 
(D) Falta de ar. 

 
 
QUESTÃO 05 – De acordo com a técnica para 
o desenvolvimento da limpeza concorrente, 
assinale a alternativa correta: 
 
(A) Movimentos circulares. 
(B) Do mais limpo para o mais sujo 
(C) Do mais sujo para o mais limpo. 
(D) Realizada através de máquina. 
 
 
QUESTÃO 06 – Os cuidados gerais na 
administração de medicação são: 
 
(A) Ler o rótulo do medicamento, 
observando seu prazo de validade, cor 
aspecto e dosagem. 
(B) Certificar-se e respeitar os cinco passos 
certos antes de administrar as medicações. 
(C) Certificar-se das indicações de controle 
hídrico, dietas, jejuns e suspensão de 
medicamentos. 
(D) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
QUESTÃO 07 – A perda de sangue no vômito 
denomina-se: 
 
(A) Epistaxe. 
(B) Hemoptise 
(C) Hematêmese 
(D) Melena. 
 
 
QUESTÃO 08 – Conforme as normas de 
Controle de Infecção Hospitalar, a doença 
que requer isolamento de contato é a: 



 

 
 

 
(A) Escabiose. 
(B) Tuberculose. 
(C)    Varicela. 
(D) AIDS. 
 
 
QUESTÃO 09 – O cuidado da Enfermagem se 
fundamenta em princípios éticos dispostos 
no Código de Ética de Enfermagem, 
estabelecido pela Resolução Cofen 
564/2017. De acordo com o Código de Ética 
de Enfermagem, é incorreto afirmar que: 
 
(A) É dever dos profissionais de enfermagem 

formar e participar da Comissão de Ética 
de Enfermagem, bem como de 
comissões interdisciplinares da 
instituição em que trabalha. 

(B) É direito dos profissionais de 
enfermagem ter acesso às informações 
relacionadas à pessoa, família e 
coletividade, necessárias ao exercício 
profissional. 

(C) Prestar informações escritas e/ou 
verbais, completas e fidedignas, 
necessárias à continuidade da assistência 
e segurança do paciente é dever dos 
profissionais de enfermagem. 

(D) É proibido aos profissionais de 
enfermagem provocar, cooperar, ser 
conivente ou omisso diante de qualquer 
forma ou tipo de violência contra a 
pessoa, família e coletividade, quando no 
exercício da profissão. 

 
 
QUESTÃO 10 – Na avaliação dos sinais vitais 
de um paciente, o Técnico de Enfermagem 
verificou que o paciente se encontrava com 
a temperatura abaixo do valor normal e 
aceleração dos movimentos respiratórios. 
Pode-se dizer que este paciente se encontra: 
 
(A) Normotérmico e Taquipneico. 
(B) Hipotérmico e Bradipneico. 

(C)   Bradicárdico e Dispneico. 
(D) Hipotérmico e Taquipneico. 
_____________________________________ 
 
QUESTÃO 11 – Uns dos procedimentos 
invasivos mais utilizados na clínica e o 
cateterismo vesical. Esse procedimento 
pode estar relacionado tanto à necessidade 
de controle do equilíbrio hidroeletroelítico 
como também a outros tipos de controle 
necessários ao paciente no período de 
internação. Sobre esse procedimento, leia 
as afirmativas abaixo: 
I – Existem vários riscos relacionados ao uso 
do cateter vesical ou manipulação 
instrumental das vias urinárias. Dessa 
forma, deve-se avaliar risco benefícios do 
procedimento interdisciplinarmente. 
II – O cateter vesical mais utilizado e o de 
Foley feito de nelaton, que proporciona 
maior flexibilidade, apresenta tamanhos 
que variam entre 10 a 30 French.  
III – O cateterismo vesical pode ser utilizado 
tanto para demora como para alívio e 
indicado na retenção urinária, a fim de obter 
amostra de urina laboratorial e esvaziar a 
bexiga em procedimentos cirúrgicos.  
Está CORRETO o que se afirma em:  
 
(A)  I e III apenas. 
(B)  II, apenas.  
(C)  III, apenas. 
(D)  I, II e III. 
 
 
 
QUESTÃO 12 – Com relação à terminologia 
relativa à respiração, marque a resposta 
certa: 
 
(A) Eupneia: diminuição da freqüência da 

respiração. 
(B) Hiperpneia: aumento da profundidade 

da respiração com frequência normal. 
(C) Hiperventilação: respiração difícil com 

batimentos de asas do nariz. 



 

 
 

(D) Bradipneia: respiração com freqüência, 
profundidade e ritmos normais 

 
 
QUESTÃO 13 – Considera-se medida de 
biossegurança em saúde, entre outras, a 
implantação: 
 
(A) Da política dos Direitos de acessibilidade 

de tuberculose. 
(B) Da política de humanização. 
(C) Do Plano de Gerenciamento dos 

Resíduos de serviços de Saúde. 
(D) Do processo de Equidade. 

_____________________________________ 
 
QUESTÃO 14 – Todo serviço ambulatorial é 
considerado um serviço gerador de resíduos 
de saúde. Nesse contexto, os profissionais 
de saúde devem ser orientados e 
capacitados com relação aos requisitos de 
Boas Práticas de Gerenciamento dos 
Resíduos recomendados pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária. Dentre 
esses requisitos consta que: 
 

(A) O armazenamento temporário dos 
resíduos deve ser em ambiente distante 
dos pontos de geração dos resíduos. 

(B) A segregação dos resíduos é uma 
operação que deve ser realizada na fonte 
de geração do resíduo. 

(C) Capacidade dos recipientes de 
acondicionamento deve ser compatível 
com a geração semanal de cada tipo de 
resíduo. 

(D) Os resíduos perfuro cortantes devem ser 
descartados, assim que possível, em 
recipientes apropriados para serem 
segregados depois. 

 
 
QUESTÃO 15 – O Técnico em enfermagem, 
no uso de suas atribuições, preparou e 
administrou medicamentos sem conhecer a 
ação das drogas e sem certificar-se da 
possibilidade dos riscos. Estas ações 
caracterizam-se como: 
 
(A) Imperícia. 
(B) Imprudência. 
(C)   Negligência. 
(D) Deslize. 
_____________________________________

 
 
 


