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TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

21.  (Concurso Aurora/2018) Para o 

armazenamento, preparo e aplicação da 

insulina requer do profissional de 

enfermagem conhecimentos específicos 

acerca deste fármaco. Sobre este 

assunto, assinale com (V) as afirmativas 

verdadeiras e com (F) as falsas e a 

seguir marque a alternativa que 

corresponda à sequência CORRETA: 

 

(  ) antes de aspirar o conteúdo da insulina 

NPH, seu frasco deve ser rolado entre as 

mãos para garantir a homogeneização; 

(   ) após aberto o frasco tem validade de seis 

semanas; 

( ) as insulinas lacradas precisam ser 

mantidas em lugar fresco com temperatura 

abaixo de 30°C. 

A) V, V, F 

B) V, F, V  

C) V, V, V 

D) V, F, V 

E) F, V, F 

 

22. (Concurso Aurora/2018) No rótulo 

de uma ampola de 2mL consta que há 

0,4% de um determinado medicamento. 

Se o técnico em enfermagem aplicar 1/4 

dessa ampola, o cliente receberá: 

 A) 0,5 mg do medicamento; 

B) 1,0 mg do medicamento; 

C) 2,0 mg do medicamento;  

D) 3,0 mg do medicamento;   

E) 4,0 mg do medicamento.  

 

23. (Concurso Aurora/2018) A 

administração de medicamentos pela 

técnica em Z é bastante utilizada 

quando o fármaco é irritante ou 

cáustico. Um dos cuidados mais 

importantes durante a execução dessa 

técnica é: 

A) administrar a droga por via subcutânea; 

B) aplicar o fármaco de preferência no 

deotóide; 

C) esticar a pele e o tecido subcutâneo 

lateralmente; 

D) administrar a droga por via intradérmica; 

E) esticar a pele e administrar em um ângulo 

de 15º. 

 

24. (Concurso Aurora/2018) Na 

administração de medicamentos por via 

intramuscular, é recomendável: 

A) utilizar a região de Hochester, quando o 

volume a ser administrado for maior que 

8mL.  

B) optar por locais que não tenham recebido 

injeções recentes, com ausência de lesões e 

de ferimentos.  

C) administrar volumes maiores que 5mL em 

duas aplicações, na região do deltoide 

direito.  

D) injetar na região glútea, quando o volume a 

ser administrado for maior que 7mL, ao 

associar dois medicamentos.  

E) posicionar a agulha em ângulo de 30 a 45° 

em aplicações no músculo reto-femoral. 

 

25. (Concurso Aurora/2018) O 

cateterismo vesical de demora é um 

procedimento necessário em muitos 

casos, acerca do qual é correto afirmar 

que: 

A) a movimentação e mobilização do cateter, 

após sua inserção é procedimento de rotina 

para evitar sua obstrução; 

B) o risco de infecção urinaria após o 

cateterismo é muito maior nos pacientes do 

sexo masculino que nas mulheres; 

C) o sistema de drenagem aberto é preferível 

ao fechado por diminuir o risco de infecção; 

D) para a deambulação do paciente, deve-se 

desconectar o equipo de drenagem no 

sistema fechado; 

E) se a bolsa de drenagem tiver que ficar 

acima do nível da bexiga do paciente, o 

equipo deverá ser pinçado para evitar fluxo 

retrógrado. 
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26.  (Concurso Aurora/2018) Foram 

prescritos 2000 ml de Solução 

Fisiológica 0,9% (SF 0,9%) para ser 

infundido num período de 24 horas. 

Sabendo que na unidade só dispomos de 

frascos de SF 0,9% com volume de 500 

ml, quanto seria o gotejamento para 

cada frasco de soro disponível na 

unidade? 

A) 25 

B) 26 

C) 27 

D) 28 

E) 29 

 

27. (Concurso Aurora/2018) A 

cateterização refere-se ao uso de uma 

sonda dentro da bexiga através do 

meato urinário. Diante dessa afirmação, 

marque a opção correta. 

A) O volume urinário normal é de 500-3000 

ml dia, de cor amarela-clara, transparente 

e com odor típico. 

B) Piúria, hematúria, proteinúria e cetonúria 

são termos específicos que descrevem 

características normais na urina. 

C) A Poliúria significa volume maior que o 

normal de urina, enquanto que disúria 

refere-se a excreção de urina inferior a 

400ml em 24 hs. 

D) A incontinência reflexa significa a perda 

de urina sem qualquer padrão ou sinal de 

alerta identificável. 

E) O cateter tipo preservativo é útil para 

paciente do sexo feminino que recebe 

cuidados domiciliares, pois é fácil de 

aplicar.  

 

28. (Concurso Aurora/2018) A técnica 

em enfermagem Madalena trabalha na 

emergência de determinada instituição 

de Saúde, na qual é observado total 

desrespeito ao direito previsto no 

Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem, no que tange às condições 

dignas para o exercício profissional e 

desrespeito à legislação do setor saúde. 

Neste caso, marque a opção correta 

com a melhor conduta a ser seguida 

pelo profissional de enfermagem. 

 

A) Suspender suas atividades e comunicar 

imediatamente sua decisão, por escrito, ao 

Conselho Regional de Enfermagem. 

B) Participar de movimentos de defesa da 

dignidade profissional, reivindicando 

melhores condições de assistência. 

C) Manter suas atividades, apesar do 

desrespeito à legislação do setor saúde, 

quando se tratar a assistência, de uma 

emergência. 

D) Recusar-se a desenvolver atividades 

profissionais na falta de equipamentos de 

proteção individual, definidos na legislação 

específica. 

E) Negar-se a executar atividades em 

condições de trabalho que ponham em risco 

a coletividade sob seus cuidados. 

 

29. (Concurso Aurora/2018) O Código 

de Ética do Profissional de Enfermagem 

reúne princípios, direitos, 

responsabilidades, deveres, proibições e 

penalidades pertinentes à conduta ética 

dos profissionais de enfermagem. Desta 

forma assinale alternativa que aprova o 

Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem. 

A) Resolução COFEN nº 0074/1982; 

B) Resolução COFEN nº 0141/1992; 

C) Resolução COFEN nº 0311/2007; 

D) Resolução COFEN nº 0564/2017; 

E) Resolução COFEN nº 0566/2018. 
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30.  (Concurso Aurora/2018) Com 

relação à responsabilidade ou deveres 

do profissional de enfermagem, assinale 

a afirmativa correta 

A) Deve orientar à pessoa e família sobre 

preparo, benefícios, riscos e 

consequências decorrentes de exames e de 

outros procedimentos, respeitando o 

direito de recusa da pessoa ou de seu 

representante legal; 

B) Deve participar da prática 

multiprofissional, interdisciplinar e 

transdisciplinar com responsabilidade, 

autonomia e liberdade, observando os 

preceitos éticos e legais da profissão;  

C) Deve recusar‐se a executar atividades que 

não sejam de sua competência técnica, 

científica, ética e legal ou que não 

ofereçam segurança ao profissional, à 

pessoa, à família e à coletividade 

D) Deve recusar‐se a provocar aborto, ou 

cooperar em prática destinada a 

interromper a gestação, exceto nos casos 

permitidos pela legislação vigente; 

E) Deve abster‐se de revelar informações 

confidenciais de que tenha conhecimento 

em razão de seu exercício profissional. 

 

31. (Concurso Aurora/2018) Para a 

realização do cateterismo nasogástrico, 

é necessário determinar o comprimento 

da sonda a ser inserida. A obtenção 

dessa medida é feita:  

A) Da ponta do nariz ao apêndice xifóide; 

B) Do lóbulo da orelha ao apêndice xifóide; 

C) Do lóbulo da orelha até o estômago; 

D) Da ponta do nariz ao lóbulo da orelha e 

deste até o apêndice xifóide; 

E) Da ponta do nariz até o estômago. 

 

32. (Concurso Aurora/2018) A coluna da 

esquerda apresenta alguns transtornos 

respiratórios e a da direita, os conceitos 

desses transtornos. Numere a coluna da 

direita de acordo com a da esquerda. 

1 – Pneumonia 

2 – Atelectasia 

3 – Enfisema pulmonar 

4 – Asma 

( ) Fechamento ou colapso dos alvéolos. 

( ) Processo inflamatório crônico das vias 

aéreas superiores. 

( ) Processo inflamatório que acomete o 

parênquima pulmonar, geralmente causado 

por microrganismos patogênicos. 

( ) Distensão anormal dos espaços aéreos 

distais aos bronquíolos terminais, com 

destruição das paredes alveolares. 

 

Marque a sequência correta. 

A) 4, 2, 3, 1 

B) 3, 1, 2, 4 

C) 2, 4, 3, 1 

D) 1, 3, 4, 2 

E) 2, 4, 1, 3 

 

33. (Concurso Aurora/2018) O período 

perioperatório compreende as fases: 

A) transoperatória imediata, pré-operatória 

mediata, pós-operatória imediada, mediata e 

tardio; 

B) pré-operatória mediata e imediata, 

transoperatória, recuperação anestésica e 

pós-operatória; 

C) intraoperatória mediata, pré-operatória, 

período refratário e pós-operatória; 

D) pré-operatória imediata, transoperatória, 

reabilitação anestésica; 

E) cirúrgica propriamente dita, pós-operatória 

mediata e tardia. 

 

34. (Concurso Aurora/2018) Uma 

complicação da doença hepática 

relacionada com o metabolismo da 

amônia chama-se:  

 

A) Síndrome hepatorrenal. 

B) Ascite.  

C) Encefalopatia hepática.  

D) Hepatite.  

E) Cirrose alcoólica 
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35.  (Concurso Aurora/2018) A 

complicação mais comum de 

Insuficiência Renal Aguda Oligúrica é 

conhecida como: 

A) Acidose respiratória; 

B) Alcalose metabólica;  

C) Alcalose respiratória;  

D) Acidose metabólica; 

E) Desidratação. 

 

36. (Concurso Aurora/2018) Quanto ao 

processo de cicatrização das feridas, é 

correto afirmar que: 

A) A cicatrização por primeira intenção 

caracteriza-se por lesões com bordas 

regulares e de ajustes por suturas com 

perda acentuada de tecido; 

B) A cicatrização das feridas com área 

extensa de necrose, de coagulação ou de 

coloração negra ocorrerá com o uso 

contínuo de anti-séptico prescrito; 

C) A oxigenação e a perfusão dos tecidos são 

condições essenciais para ocorrer a 

cicatrização das feridas; 

D) As feridas abertas devem ser mantidas 

secas e limpas por meio de coberturas 

adequadas. Assim haverá aumento da 

migração celular, que favorece a 

epitelização; 

E) Todas as respostas estão incorretas. 

 

37.  (Concurso Aurora/2018) Quanto às 

orientações de enfermagem acerca dos 

procedimentos adequados na realização 

de registros no prontuário do paciente, 

assinale a opção correta. 

A) Escrever sempre a lápis, para que 

qualquer erro possa ser apagado com 

facilidade; 

B) Assinalar cada registro com nome e 

titulação profissional em letra legível, a 

fim de demonstrar claramente a 

responsabilidade pelo que está escrito; 

C) Anotar as atividades de enfermagem antes 

delas serem executadas, com objetivo de 

ganhar tempo e facilitar o procedimento; 

D) Escrever deixando espaços entre as linhas 

destinadas a cada assunto, para a garantia 

de um registro limpo e organizado; 

E) Documentar as informações com base em 

interpretações subjetivas. 

 

38. (Concurso Aurora/2018) Paciente 5 

anos, sexo masculino, 16 kg, com quadro 

de impetigo bolhoso. Foi prescrito 

cefalexina 50mg/Kg/dia, a cada 6 horas, 

por 10 dias. Há na farmácia cefalexina 

250 mg/ 5 ml com volume total de 80 ml. 

Quantos mililitros devem ser usados por 

cada dose?  

A) 3 ml; 

B) 4 ml; 

C) 5 ml; 

D) 6 ml; 

E) 7 ml. 

 

39. (Concurso Aurora/2018) Dentre os 

cuidados de enfermagem prestados a 

pacientes que receberam alimentação 

por gastrostomia, destacam-se: 

 

A) Fechar a sonda imediatamente após a 

refeição/manter o paciente em decúbito 

dorsal/provocar a dilatação gástrica; 

B) Lavar a sonda ao final da 

refeição/administrar o alimento em 

temperatura baixa/deixar a sonda aberta 

após o procedimento; 

C) Deixar a sonda aberta após o 

procedimento/manter a cabeceira do leito 

elevada/administrar o alimento em 

temperatura alta; 

D) Administrar o alimento na temperatura 

ambiente/manter a cabeceira 

elevada/administrar água no final da 

refeição; 

E) Lavar a sonda antes de administrar o 

alimento/manter o paciente em decúbito 

lateral esquerdo/permitir o refluxo ao final 

da administração. 
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40.  (Concurso Aurora/2018) Com 

relação ao balanço hídrico, podemos 

dizer que: 

A) O controle dos líquidos administrados e 

eliminados do paciente no período de 

internamento, visando identificar 

patologias que promovam desequilíbrio 

hidro-eletrolítico; 

B) A diurese de 20ml/h, nas 24 horas, 

considerando que o paciente está em 

oligúria; 

C) A ingestão de líquidos menor que a 

eliminação, com balanço positivo nas 12 

horas; 

D) O volume urinário de 10ml/h, nas 24 

horas evidencia anúria e balanço negativo; 

E) A ingestão hídrica de um paciente, 

calculando os líquidos administrados 

apenas por via oral. 
 


