Técnico em Enfermagem
21) A penalidade da suspensão, aplicada pelo Conselho Regional de Enfermagem consiste em:
a) Proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período não superior a 26 (vinte e
nove) dias.
b) Proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período não superior a 29 (vinte e
nove) dias.
c) Proibição do exercício profissional de enfermagem por prazo indeterminado, variando de acordo
com a gravidade da infração.
d) Divulgação nas publicações oficiais apenas do Conselho Regional de Enfermagem, jornais de
grande circulação e comunicado aos órgãos empregadores.
22) São recomendações que o técnico de enfermagem deve estar ciente ao administrar a prescrição de
Complexo de Hidróxido de Ferro III (2 ml), intramuscular, exceto:
a) Não aplicar o medicamento com validade vencida.
b) Utilizar a técnica de aplicação intramuscular em “Z”.
c) A aplicação poderá ser feita na região glútea.
d) É indicado para pacientes com anemias ferropênicas graves como hemocromatose, anemia
falciforme, anemia hemolítica e talassemia.
23) A icterícia caracterizada pelo aumento dos níveis de bilirrubina se torna visível quando atinge os
níveis séricos de 5mg/dl e ocorre em cerca de 50% dos recém-nascidos a termo e 70 % dos recémnascidos pré-termo, pode-se afirma que:
a) No aumento da bilirrubina direta, teme-se o desenvolvimento da encefalopatia bilirrubínica
(Kernicterus), e o aumento da bilirrubina indireta, a colestase neonatal.
b) A hiperbilirrubina direta é tratada com fototerapia e às vezes com a exsanguinotransfusão.
c) A icterícia fisiológica no RN a termo é transitória, e tem seu pico no 3º ou 4º dia de vida, e
normalmente encontra-se anictérico no final da primeira semana de vida.
d) A icterícia ou popularmente conhecida como amarelão, deve ser tratada precocemente com
banhos de picão diariamente.
24) A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa que acomete principalmente em pessoas com
AIDS, diabéticas, desnutridas, alcolistas, idosos doentes e fumantes, afeta os pulmões, rins, ossos e
meninges. São agentes etiológicos da tuberculose, exceto:
a) Bacilo de Koch.
b) Mycobacterium africanum.
c) Mycobacterium microti.
d) Mycobacterium C. necroti.
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25) Programa Nacional de Imunização a princípio tem o objetivo de controlar as doenças
imunopreviníveis através da disponibilização das vacinas a toda população brasileira, mas mesmo
reconhecido seus benefícios ainda há contra-indicação que é:
a) Prematuridade ou baixo peso no nascimento. (Excetuam-se o BCG, que deve ser aplicado somente
em crianças com mais de 2kg).
b) Tratamento sistêmico com corticosteroide (inferior a duas semanas).
c) Acometido por neoplasia maligna.
d) Desnutrição.
26) Em relação ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem aprovado pelas Resoluções
COFEN Nº 311/2007, é correto afirmar que:
I ) É DIREITO - Art. 4º - Obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão, por meio do
Conselho Regional de Enfermagem.
II) É PROIBIDO - Art. 33 - Prestar serviços que por sua natureza competem a outro profissional,
exceto em caso de emergência.
III) É DIREITO E RESPONSABILIDADE - Art. 17 - Prestar informações à pessoa, família e
coletividade acerca da prescrição da Assistência de Enfermagem, apenas em casos previsto por
lei.
IV) É DIREITO Art. 26 - Negar Assistência de Enfermagem em qualquer situação que se caracterize
como urgência ou emergência.
V) É RESPOSABILIADE E DEVER Art. 72 – Registrar as informações inerentes e indispensáveis
ao processo de cuidar de forma clara, objetiva e completa.
a)
b)
c)
d)

I , II , IV estão corretas.
I e II estão corretas.
I , II e V estão corretas.
II , IV e V estão corretas.

27) Qual a quantidade de microgotas a correr, em um minuto, para se administrar 500 ml de soro
fisiológico a 0,9%, em 5 horas ?
a) 100 microgotas/min.
b) 300 microgotas/min.
c) 330 microgotas/min.
d) 1000 microgotas/min.
28) Foi prescrito a um paciente com Diabetes melitus a dose inicial de 45 UI por via subcutânea de
Insulina NPH ( U – 100 ). Não tendo disponível a seringa de insulina no ambulatório e, tendo
apenas a seringa de 3 ml e agulha 10 x 5. Quantos ml de insulina devem ser aspirados e administrados
ao paciente?
a) 0, 15 ml
b) 0, 45 ml
c) 1,5 ml
d) 2,2 ml
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29) Ao atender um paciente no setor de emergência, o técnico de enfermagem verifica que um paciente
apresenta confusão mental, respiração de Kussmaul e acidótica, náuseas e vômitos, sinais de
desidratação e glicemia > 250 mg/dl e pH sérico < 7,3. Esta situação deve ser rapidamente
notificada porque retrata:
a)
b)
c)
d)

Cetoacidose diabética.
Intoxicação por salicilatos.
Desidratação hipernatrêmica.
Alcalose metabólica.

30) As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são consideradas como um dos problemas de saúde
pública mais comuns em todo o mundo. Em ambos os sexos, tornam o organismo mais vulnerável a
outras doenças, inclusive a aids, além de terem relação com a mortalidade materna e infantil. Sobre a
AIDS, é correto afirmar que:
a) O tratamento constitui em utilizar pelo menos três antirretrovirais combinados, sendo dois
medicamentos de classes diferentes, que poderão ser combinados em um só comprimido.
b) Todo soropositivo assintomático não deverá receber vacinas de bactérias ou vírus vivos atenuados
devido a pouca concentração de linfócitos T CD4+.
c) A fase sintomática inicial é caracterizada pela alta produção dos linfócitos T CD4 – glóbulos
brancos do sistema imunológico - que chegam a ficar abaixo de 200 unidades por mm³ de sangue.
d) Portanto, a cesariana eletiva não deve ser indicada para gestantes HIV+ que realizaram profilaxia
antirretroviral combinada durante a gestação ou que usaram apenas monoterapia com AZT por ser
a via de maior transmissão vertical.
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