300 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Caro Leitor,
A equipe técnica do Concurseiro da Saúde empenha-se em desenvolver
apostilas e materiais atualizados de acordo com as leis recentemente publicadas
a fim de estar sempre em consonância com os editais dos diversos concursos
realizados em todo o território brasileiro. Também tem o cuidado minucioso de
compilar questões de concursos sempre com a referência da banca
organizadora, o ano e o cargo referido a fim de demonstrar ao candidato quais
são os assuntos e os tópicos mais frequentemente cobrados nos certames
brasileiros e com a cautela redobrada na digitação e revisão dos gabaritos. No
entanto, apesar de todo esse esmero, ainda assim erros eventuais podem
ocorrer. Por isso, disponibilizamos o email contato@concurseirodasaude.com.br
para que você, leitor, possa contactar nossa equipe caso tenha dúvidas ou
identifique algum erro em determinado gabarito e receba as atualizações que se
fizerem necessárias.

A equipe do Concurseiro da Saúde está em permanente trabalho de
aprimoramento e sempre disponível para tentar atendê-lo em suas
necessidades, sugestões, solicitações ou dúvidas.

Que nossos materiais tenham papel relevante em seus estudos e no
aprimoramento profissional e sejam parceiros nas suas aprovações nos
concursos.

www.concurseirodasaude.com.br

Página 1

300 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
PARA TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Atualmente, diversas bancas organizam seus cadernos de prova incluindo as questões
de Saúde Pública (SUS, Epidemiologia e demais legislações) em Conhecimentos Específicos.
Algumas bancas, inclusive, sequer fazem mais a divisão das questões nas categorias
Português, Saúde Pública e Conhecimentos Específicos mesclando todas elas e intercalando-as
entre os diversos assuntos cobrados nos editais.
Sendo assim, nas questões de prova que seguem abaixo, você poderá encontrar algumas
perguntas sobre Saúde Pública cobradas em concursos anteriores inseridas dentro da categoria
de Conhecimentos Específicos.

Gabarito no final da apostila

PREFEITURA MERIDIANO/SP - SOLER
1) De acordo com a terminologia
científica, epistaxe significa:
a) Sangramento nasal.
b) Fezes com sangue.
c) Falta de ar.
d) Salivação excessiva.
2) A via correta para administração da
dieta parenteral é:
a) Via que tem contato com a corrente
sanguínea.
b) Via que tem a sua ação direta no trato
digestivo.
c) Via que tem a sua ação no trato
urinário.
d) Via que tem contato com o trato
respiratório.
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3) Em um paciente acamado, a região
mais suscetível ao aparecimento de
úlceras de decúbito é:
a) Escapular.
b) Trocanteriana.
c) Maleolar.
d) Sacrococcígea.

4) 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) Nenhuma das alternativas está correta.
5) Em relação a coleta de exames,
entende-se por coleta com swab:
a) Coleta de sangue convencional.
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b) Coleta por tiras semelhantes a tiras
adesivas.
c) Coleta por hastes com algodão em
recipiente próprio.
d) Coleta por sondas.
6) Para coleta de fezes para pesquisa de
sangue oculto, são necessários cuidados
específicos:
a) Dieta própria e alimentação específica.
b) Não usar aspirina nem corticóides
alguns dias antes da coleta.
c) As alternativas a e b estão corretas.
d) Coletar as fezes em qualquer
recipiente.
7) Assinale v para afirmativa(s)
verdadeira(s) e F para falsa(s):
( ) Massagens são orientadas para o
conforto do paciente com câncer ou
pacientes seriamente doentes, em
hospital ou residências.
( ) As massagens com toque compassivo e
sutil ajuda a aliviar dores no corpo e
ajudam o paciente a dormir melhor.
( ) Para evitar úlcera massagem de
conforto com ácido graxos essencial,
pode trazer um alívio da dor, e auxiliar na
circulação
sanguínea,
evitando
o
aparecimento das úlceras de pressão.
( ) A massagem infantil constitui um
cuidado de enfermagem que não deverá
incluir o ensino acerca dos vários aspectos
relacionados com o desenvolvimento
global (físico e emocional) da criança.
A seqüência correta é:
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a) V – V – V – F
b) F – V – V – F
c) V – F – V – F
d) F – V – F – V
8) Ao medir a pulsação de um paciente
(adulto) você verifica que seus
batimentos cardíacos estão acima de 100
batimentos/min, a terminologia correta
é:
a) Normal.
b) Lento (bradicardia).
c) Rápido (taquicardia).
d) Emergência (acidentado).
9) Sobre curativos, assinale a alternativa
incorreta:
a) Por definição, curativo é todo material
colocado diretamente por sobre uma
ferida, cujos objetivos são: evitar a
contaminação de feridas limpas; facilitar a
cicatrização; reduzir a infecção nas lesões
contaminadas;
absorver
secreções,
facilitar a drenagem de secreções.
b) Os curativos são usados para promover
a hemostasia, manter o contato de
medicamentos junto à ferida e promover
conforto ao paciente.
c) Os curativos podem ser abertos ou
fechados, sendo que os fechados ou
oclusivos são subdivididos em úmidos e
degermantes.
d) Os curativos úmidos têm por
finalidade:
reduzir
o
processo
inflamatório por vaso-constricção; limpar
pele dos exudatos, crostas e escamas;
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manter a drenagem das áreas infectadas
e promover a cicatrização pela facilitação
do movimento das células.
10) De acordo com a gravidade das
queimaduras, o importante não é tipo e
nem o seu grau, mas sim a extensão da
pele queimada, ou seja, a área corporal
atingida. Em quantos por cento é uma

área corporal atingida em uma
queimadura de extensão média:
a) Menos de 5% da superfície corporal
atingida.
b) Entre 6% a 15% da superfície corporal
atingida.
c) Entre 15% e menos de 40% da pele
coberta.
d) Entre 40% e 55% da pele.

GABARITO:

1) A
2) A
3) D
4) B
5) C

6) A
7) A
8) C
9) C
10) C
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