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Texto 

 

Com a premissa de que todo o poder emana do 

povo prevista na Constituição Federal de 1988, a 

nação brasileira enquadra-se na categoria de Estado 

Democrático de Direito. Suas principais 

características são soberania popular; da democracia 

representativa e participativa; um Estado 

Constitucional, ou seja, que possui uma constituição 

que emanou da vontade do povo; e um sistema de 

garantia dos direitos humanos. 

Como o nome sugere, a principal ideia da 

categoria é a democracia. Esse conceito está explícito 

e explicado no primeiro artigo da Constituição 

Federal de 1988. Está na Carta Magna: “Todo o poder 

emana do povo (isso significa que vivemos em uma 

República), que o exerce por meio de representantes 

eleitos (esses são os termos de uma democracia 

indireta, por meio das eleições de vereadores, 

prefeitos, governadores, deputados, senadores e 

presidentes) ou diretamente, nos termos desta 

Constituição (este trecho estabelece que, no Brasil, 

também funciona a democracia direta, em que o povo 

é o responsável direto pela tomada de decisões)”. 

 

Conceitos 

 

Para entender o conceito, é necessário 

compreender o que significa “democrático”, segundo 

o professor e mestre em direito constitucional Edgard 

Leite. Ele explica que essa palavra por si só concentra 

todo o significado da expressão. É justamente por isso 

que um Estado de Direito é totalmente diferente do 

Estado Democrático de Direito. 

“Resumidamente, no Estado Democrático de 

Direito, as leis são criadas pelo povo e para o povo, 

respeitando-se a dignidade da pessoa humana”, 

afirmou Leite. 

Já o Estado de Direito é pautado por leis criadas 

e cumpridas pelo próprio Estado. Um exemplo, 

 

 

 

segundo o professor, é o Código Penal Brasileiro, um 

decreto-lei de 1940. 

“Isso ocorre em uma ditadura militar, por 

exemplo, quando o governante dispõe de 

instrumentos como o decreto-lei, por meio do qual ele 

governa ainda que sem a aprovação do Congresso 

Nacional.” 

 

Origem do conceito 

A ideia de democracia surgiu na Grécia antiga 

junto ao conceito de cidadão ativo. “Foi quando 

surgiu a democracia direta. O cidadão ativo ateniense 

era aquele que poderia exercer poderes políticos. 

Naquela época, eram apenas homens livres com 

posses, que se reuniam em praça pública e decidiam 

os rumos da cidade-estado”, explicou o especialista. 
(Disponível em: 

<http://www2.planalto.gov.br/mandatomicheltemer/acompanhe

-planalto/noticias/2018/10/entenda-o-que-e-o-estado-

democratico-de-direito> Acessado em: 13 de mar. de 2019 - com 

adaptações) 

 

Questão 01 

Conforme as ideias apresentadas no texto, é 

CORRETO afirmar que o Estado Democrático de 

Direito: 

a) Restringe-se a uma reflexão filosófica sobre a 

atividade político-partidária. 

b) Iguala-se aos hábitos eleitorais aos quais a 

população está subordinada. 

c) Pode ser entendido como o estado em que o povo 

exerce o poder. 

d) Refere uma prática política anacrônica oriunda da 

Grécia antiga. 

 

Questão 02 

Acerca dos propósitos, gerais ou específicos, é 

CORRETO afirmar que o texto: 

a) Propõe uma definição clara e objetiva do conceito 

de povo. 

b) Separa os campos da reflexão sobre política 

espelhando a filosofia. 

c) Esclarece o conceito de Estado Democrático de 

Direito citando especialista. 

d) Circunscreve o conceito de Estado Democrático ao 

viés político-partidário. 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

GERAIS 

17- TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
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Questão 03 

Conforme o que se enuncia no segundo parágrafo do 

texto, é CORRETO afirmar somente que: 

a) Em uma democracia indireta o povo não elege seus 

representantes políticos. 

b) O povo pode tomar diretamente suas decisões por 

meio de seus representantes. 

c) A eleição de senadores e deputados, por exemplo, 

contradiz o conceito de República. 

d) O conceito de República está diretamente ligado ao 

fato de o poder provir do povo. 

 

Questão 04 

Assinale a alternativa em que a palavra entre 

parênteses substitui a palavra destacada sem prejuízo 

para a correção gramatical nem para o sentido do 

texto. 

a) “Com a premissa de que todo o poder EMANA 

(exalta) do povo prevista na Constituição [...]” 

b) “Suas principais características são SOBERANIA 

(sabedoria) popular; da democracia [...]” 

c) “Como o nome sugere, a principal ideia da 

CATEGORIA (conceito) é a democracia.” 

d) “Já o Estado de Direito é PAUTADO (orientado) 

por leis criadas e cumpridas pelo próprio Estado.” 

 

Questão 05 

A palavra QUE destacada pode ser classificada como 

pronome relativo somente no item: 

a) “[...] possui uma constituição QUE emanou da 

vontade do povo [...]”  

b) “[...] isso significa QUE vivemos em uma 

República.”  

c) “[...] este trecho estabelece QUE, no Brasil, 

também funciona a democracia direta.” 

d) “Ele explica QUE essa palavra por si só concentra 

todo o significado da expressão.” 

 

Questão 06 

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 

CORRETAMENTE grafadas. 

a) No correr de milênios, as formas de convivência 

humana foram sendo modificadas, em decorrência de 

mútiplos fatores, entre os quais a percepção da 

necessidade de um governo do grupo social que 

definisse e implantasse formas de organização que 

fossem benéficas para todos os componentes do 

grupo. 

b) Em decorrencia, acabaram sendo definidas as 

classes sociais privilegiadas, e as necessidades e os 

objetivos específicos das pessoas e dos segmentos 

sociais inferiores foram sendo postos em plano 

secundário. 

c) Chegou-se ao extremo de seu desprezo e sua 

denegassão quando isso fosse considerado necessário 

ou conveniente para os segmentos superiores. 

d) Com o passar do tempo e a afirmação de lideranças 

sociais, foi ocorrendo uma degradação dos princípios 

fundamentais que levaram à organização da 

convivência, e os que assumiram o governo da 

sociedade foram colocando seus interesses como 

prioritários. 

 
(Disponível em: < 

https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/70/edicao-

1/estado-democratico-e-social-de-direito> Acessado em: 13 de 

mar. de 2019 - com adaptações). 

 

Questão 07 

Assinale a única alternativa em que as regras de 

concordância nominal e verbal foram inteiramente 

respeitadas: 

a) E assim foram sendo definidos os direitos das 

pessoas, concebidos primeiramente como direitos 

individuais.  

b) Um posterior avanço ocorrido, de grande 

importância, gradativamente culminariam com o 

reconhecimento, a definição e a busca de implantação 

dos direitos sociais. 

c) Com a ampliação das reservas florestais, das 

explorações agrícolas e da mineração em decorrência 

da incorporação de territórios coloniais, configuram-

se a Revolução Industrial. 

d) Assim foram incorporados aos objetivos do Estado 

o interesse de novo segmento social, a burguesia, 

ficando ainda muito distante o atendimento das 

aspirações e das necessidades básicas de grande parte 

da população. 

 

Questão 08 

O sinal indicativo da ocorrência de crase está 

corretamente empregado somente no item: 

a) Um Estado Democrático de Direito se estabelece 

pela à representação política. 

b) Abrir mão de seu direito político, pode levar o 

povo à tirania e ao sofrimento. 

https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/70/edicao-1/estado-democratico-e-social-de-direito
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/70/edicao-1/estado-democratico-e-social-de-direito
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c) Poder popular não se refere à eleições, mas a 

representatividade política. 

d) Cabe aos representantes do povo exercerem à 

legítima vontade da nação. 

 

Questão 09 

Assinale a alternativa cujos sinais de pontuação foram 

corretamente empregados: 

a) Assim, portanto, além do imperativo ético e 

jurídico do respeito à Constituição, existe a exigência 

de respeito aos compromissos assumidos em âmbito 

internacional. 

b) Os direitos sociais são direitos fundamentais da 

pessoa humana, consagrados na Constituição 

brasileira e também em instrumentos jurídicos 

internacionais que o Brasil se comprometeu 

juridicamente, a respeitar e efetivar. 

c) É importante considerar a perspectiva de que 

deixando de cumprir as obrigações jurídicas 

constantes de sua própria Constituição ou de 

compromissos internacionalmente assumidos, o 

Brasil seja enquadrado entre os mais atrasados com 

relação aos direitos humanos. 

d) Sem cumprir essas obrigações jurídicas, pode 

ainda ser mesmo acionado em Tribunais 

internacionais, se persistirem as lamentáveis e 

desmoralizantes investidas, vergonhosas e 

inconstitucionais –, contra os direitos sociais. 
(Disponível em: < 

https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/70/edicao-

1/estado-democratico-e-social-de-direito> Acessado em: 13 de 

mar. de 2019 - com adaptações). 

 

Questão 10 

A respeito da estrutura morfossintática da primeira 

frase do texto: “Com a premissa de que todo o poder 

emana do povo prevista na Constituição Federal de 

1988, a nação brasileira enquadra-se na categoria de 

Estado Democrático de Direito.”, é CORRETO 

afirmar somente que: 

 

a) Todos os pronomes desempenham a mesma 

função sintática. 

b) O vocábulo “nação” desempenha função de núcleo 

do sujeito. 

c) O sujeito do verbo “emanar” é o substantivo 

“povo”. 

d) Há predicativos do sujeito no período. 

 

Questão 11 

Uma máquina produz 900 unidades de uma 

determinada peça a cada 6 horas. Sabendo que ela 

funciona diariamente durante 18 horas, quantas peças 

são produzidas durante um dia? 

a) 2 400 peças. 

b) 2 500 peças. 

c) 2 600 peças. 

d) 2 700 peças. 

 

 

Questão 12 

A tabela abaixo mostra a tabela salarial de uma 

determinada empresa.  

Salário (R$) Quantidade de Funcionários 

900,00 10 

1 100,00 5 

1 300,00 3 

1 500,00 2 

Logo, a média salarial dessa empresa é: 

a) R$ 1 060,00. 

b) R$ 1 070,00. 

c) R$ 1 080,00. 

d) R$ 1 090,00. 

 

 

Questão 13 

Sabendo que o perímetro de um triângulo equilátero 

é 18 cm, a sua área vale: Use √3 = 1,73 

a) 15,57 cm2 

b) 15,65 cm2 

c) 15,76 cm2 

d) 15,84 cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/70/edicao-1/estado-democratico-e-social-de-direito
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/70/edicao-1/estado-democratico-e-social-de-direito
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Questão 14 

Para pagar R$ 6,40 que foi gasto em uma lanchonete, 

Carlos usou moedas de 10 centavos, 25 centavos e 50 

centavos. Sabendo que ele usou 6 moedas de 50 

centavos e 8 moedas de 25 centavos, a quantidade de 

moedas de 10 centavos que ele usou foi de:  

a) 10. 

b) 13. 

c) 14. 

d) 18. 

 

 

Questão 15 

Os cartões abaixo seguem uma sequência lógica. O 

valor que pode ser colocado no último cartão é: 

8 9 10 21 22 23 34 35 36 48 49  

 

a) 47. 

b) 50. 

c) 10. 

d) 51. 

 

Questão 16 

Sabe-se que  
3

5
  do salário que Ana recebe de uma 

empresa equivale a R$ 450,00. Logo o valor total do 

seu salário é de: 

a) R$ 730,00. 

b) R$ 740,00. 

c) R$ 750,00. 

d) R$ 760,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 17 

Para esvaziar a lixeira no Windows 8, deve- se clicar 

com o botão direito do mouse sobre o ícone da lixeira 

e selecionar no menu de contexto “Esvaziar Lixeira”. 

Outra forma seria: 

 

a) Abrir a Lixeira, no menu Arquivo clicar em 

Excluir Histórico. 

b) Abrir a Lixeira, no menu Início clicar em Esvaziar 

Lixeira. 

c) Abrir a Lixeira, no menu Arquivo clicar em 

Esvaziar Lixeira. 

d) Abrir a Lixeira, no menu Gerenciar clicar em 

Esvaziar Lixeira. 

 

Questão 18 

Para criar um novo documento no Word 2007: 

a) Na aba inserir clicar em “novo”. 

b) Na aba editar clicar em “novo”. 

c) No botão office clicar em “novo”. 

d) No botão office clicar em “abrir”. 

 

Questão 19 

Qual o conceito de INTERNET? 

a) É uma rede global de computadores, interligada 

por equipamentos e protocolos de comunicação. 

b) Conjunto de regras que os equipamentos 

envolvidos no processo de comunicação deve seguir 

para que a ligação entre os mesmos permaneça 

estável. 

c) Representação gráfica das informações. 

d) Linhas e colunas com funções para trabalhar com 

números. 

 

Questão 20 

Inicialmente concebido como o navegador padrão no 

Mac OS X, também existe uma versão para Windows, 

seguindo a tendência de navegadores que procuram 

processar as páginas em menor tempo possível e 

também conta com a possibilidade de instalação de 

extensões. 
Fonte: Disponível em http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/. Acessado em 14 

fev 2019. 

Qual o navegador descrito no texto acima? 

a) Safari.   b) Opera. 

c) Firefox.   d) Chromer. 

 

http://extensions.apple.com/
http://extensions.apple.com/
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/
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Questão 21 

Sobre as atividades exercidas pelo Técnico de 

Enfermagem, segundo a Lei nº 7.498/86 de 25 de 

junho de 1986 que regulamenta o exercício da 

Enfermagem e dá outras providências, é CORRETO 

afirmar: 

a) É responsabilidade do Técnico de Enfermagem, 

como membro da equipe de saúde a emissão de 

parecer sobre matéria de enfermagem. 

b) 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. 

c) É responsabilidade do Técnico de Enfermagem a 

execução do parto sem distorcia. 

d) O Técnico de Enfermagem exerce atividades de 

nível médio, de natureza repetitiva sob supervisão do 

enfermeiro. 

Questão 22 

Com relação a regulamentação do exercício da 

Enfermagem, é correto afirmar, EXCETO: 

a) É livre o exercício da Enfermagem em todo o 

território nacional. 

b) A Enfermagem é exercida privativamente pelo 

Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo 

Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira, respeitados 

os respectivos graus de habilitação. 

c) A Enfermagem e suas atividades Auxiliares 

somente podem ser exercidas por pessoas legalmente 

habilitadas e inscritas no Conselho Federal de 

Enfermagem. 

d) São Técnicos de Enfermagem o titular do diploma 

ou do certificado legalmente conferido por escola ou 

curso estrangeiro, registrado em virtude de acordo de 

intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como 

diploma de Técnico de Enfermagem. 

 

Questão 23 

A segunda bulha cardíaca (B2) é produzida pelo 

fechamento das valvas: 

a) Valvas atrioventriculares. 

b) Valvas semilunares. 

c) Valva Bicúspide. 

d) Valva Mitral. 

Questão 24 

Alteração do padrão respiratório caracterizado por 

respiração anormalmente profunda, regular e de alta 

frequência: 

a) Respiração de Kussmaul. 

b) Respiração de Biot. 

c) Hiperventilação. 

d) Respiração de Cheyne-Stokes. 

Questão 25 

Paciente, 50 anos, sexo masculino foi atendido pela 

equipe de enfermagem. E após a verificação da 

pressão arterial, o mesmo apresentou uma pressão 

sistólica de 181 mmHg e uma pressão diastólica de 

120 mmHg. Tomando como base a 7º Diretriz 

Brasileira de HAS, a pressão arterial deste paciente 

pode ser classificada como: 

a) Normal.    

b) Hipertensão estágio 1. 

c) Hipertensão estágio 2. 

d) Hipertensão estágio 3. 

 

Questão 26 

O Técnico de Enfermagem recebeu a seguinte 

prescrição: Administrar 500 ml de soro fisiológico a 

0,9% em 30 minutos. Quantas gotas deverão correr 

por minuto? 

a) 6 gotas/minuto.  b) 12 gotas/ minuto. 

c) 333 gotas/minuto.  d) 999 gotas/ minuto. 

Questão 27 

Operação infectada são todas as intervenções 

cirúrgicas realizadas em qualquer tecido ou órgão em 

presença de processo infeccioso, tecido necrótico, 

corpos estranhos e feridas de origem suja (MOURA, 

2010). É exemplo de cirurgia infectada: 

a) Cirurgia de orofaringe. 

b) Cirurgia cardíaca. 

c) Cirurgia do megaesôfago avançado. 

d) Cirurgia com presença de vísceras perfuradas. 

e)  

Questão 28 

Uma das formas de se minimizar os riscos de 

contaminação é através da divisão das áreas pela 

classificação do risco de contaminação. Com relação 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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a classificação das áreas pelo risco de contaminação, 

analise os itens abaixo: 

 

(.....) Áreas não críticas são todas as áreas hospitalares 

não ocupadas por pacientes, como por exemplo: 

escritórios e depósitos. 

(.....) São exemplos de áreas semicríticas: laboratório 

de análises clínicas, banco de sangue e sala de 

hemodiálise. 

(.....) Áreas contaminadas são aquelas em que se 

verifica a presença de sangue, pus e secreções ou 

excreções. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA: 

a) V-V-V. b) V-F-V.    c) F-F-F.       d) F-V-F. 

 

Questão 29 

Sobre a técnica de nebulização, marque a opção 

CORRETA: 

a) O paciente deve ficar em decúbito dorsal, quando 

possível, para melhor entrada da nebulização nas vias 

aéreas. 

b) Deve-se monitorar a frequência cardíaca antes e 

após o tratamento dos pacientes que utilizem 

substâncias broncodilatadoras. 

c) Deve-se abrir o fluxômetro até que ocorra a 

formação da névoa. O volume de oxigênio segue não 

precisa seguir prescrição médica. 

d) A máscara deve seguir tamanho padrão sem 

necessidade de ajuste ao rosto do paciente. 

 

Questão 30 

Com relação aos objetivos do tratamento de 

enfermagem na unidade de Recuperação Pós-

Anestésica, analise os itens abaixo: 

(.....) A equipe de enfermagem deve manter o paciente 

aquecido, com as grades de proteção da cama 

elevadas e rodas destravadas. 

(.....) Deve-se observar volume e regularidade do 

pulso, profundidade, coloração da pele, nível de 

consciência e capacidade de responder aos comandos. 

(.....) Na unidade de Recuperação Pós-Anestésica o 

paciente deve ser avaliado a cada 30 minutos. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA: 

a) V-V-V.     b) V-F-V. c) F-F-F.      d) F-V-F. 

Questão 31 

A correta monitorização do paciente no pós-

operatório é fundamental para se evitar complicações 

como hipotensão, choque, hemorragia, hipertensão e 

arritmias. São sinais de hemorragia no pós-

operatório, EXCETO: 

a) Sede.   b) Inquietação. 

c) Hipertermia.  d) Taquicardia. 

 

Questão 32 

Uma das causas de infarto agudo do miocárdio se 

deve a oclusão completa da artéria ocasionada pela 

formação de trombo gerado pela ruptura da placa. 

Sobre o manejo clínico desta patologia, marque a 

alternativa CORRETA: 

a) O manejo inicial inclui oferta de oxigênio 

suplementar, ácido acetilsalicílico, nitroglicerina e 

morfina. 

b) Deve-se aumentar a demanda de oxigênio do 

miocárdio. 

c) O manejo clínico tem como foco cessar os 

sintomas relacionados ao infarto agudo do miocárdio 

em detrimento a reabilitação cardiovascular a longo 

prazo. 

d) Agentes analgésicos como o sulfato de morfina 

são contraindicados em casos de infarto agudo do 

miocárdio. 

 

Questão 33 

Os diferentes artigos existentes em instituições de 

saúde podem ser classificados quanto ao risco de 

contaminação. São exemplos de artigos semicríticos, 

EXCETO: 

a) Acessórios de equipamentos de assistência 

ventilatória. 

b) Endoscópios. 

c) Implantes. 

d) Espéculo vaginal. 

Questão 34 

A via de administração intramuscular é muito 

utilizada por conta de sua rápida velocidade de 

absorção. Marque a opção correta quanto ao volume 

máximo que devemos administrar por esta via, 

especificamente na região do músculo deltoide em 

um adulto: 

a) 2 ml. b) 3 ml. c) 4 ml. d) 5 ml. 
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Questão 35 

Tomando como base o calendário de vacinação para 

2018, numere a coluna B de acordo com a Coluna A: 

 

Coluna A 

I. Meningocócica C. 

II. Pentavalente. 

III. Pneumocócica 10 Valente. 

Coluna B 

(.....) Previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B 

e meningite e infecções por HiB. 

(.....) Previne pneumonia, otite, meningite e outras 

doenças causadas pelo Pneumococo. 

(.....) Previne contra doença invasiva causada por 

Neisseria meningitidis do sorogrupo C. 

 

Assinale a opção que indica a sequência CORRETA: 

a) II- III- I.   b) I- II- III. 

c) III- II- I.   d) I- III- II. 

Questão 36 

Uma alimentação saudável se inicia com o 

aleitamento materno (BRASIL, 2004). Sobre a 

técnica de amamentação é correto afirmar, EXCETO: 

a) A cabeça e o corpo do bebê devem estar alinhados. 

b) É necessário higienizar os mamilos antes das 

mamadas. 

c) Deve-se ver pouco a aréola durante a mamada. 

d) A cabeça do bebê deve estar no mesmo nível da 

mama da mãe e o queixo está tocando-a. 

Questão 37 

Sobre a técnica correta para realização de curativo, é 

correto afirmar, EXCETO: 

a) Os pacotes de curativo, seringa, agulha e gazes 

devem ser abertos e colocados fora do campo estéril, 

com o objetivo de se evitar a contaminação do campo. 

b) Realizar a desinfecção da ampola de SF 0,9% com 

gaze embebida em álcool a 70%, antes de realizar sua 

abertura. 

c) Descobrir apenas a área a ser tratada afim de 

garantir a privacidade do paciente. 

d) Realizar limpeza com a pinça Kelly e gaze ao redor 

da ferida. Umedecer as gazes com solução fisiológica 

0,9%. 

Questão 38 

Os acidentes vasculares encefálicos hemorrágicos 

representam 15 a 20% dos distúrbios vasculares 

cerebrais. São complicações potenciais relacionadas 

ao acidente vascular encefálico hemorrágico, 

EXCETO: 

a) Convulsão. 

b) Elevação dos níveis de sódio no sangue. 

c) Hidrocefalia. 

d) Novo sangramento. 

 

Questão 39 

A monitorização dos sinais vitais indica a condição 

hemodinâmica de uma pessoa. Um parâmetro muito 

importante é a temperatura. O (s) valore(s) de 

referência para hipotermia são: 

a) Temperatura corporal entre 37,5º e 37,7ºC. 

b)  Temperatura igual ou inferior a 36, 5ºC. 

c) Temperatura entre 36º e 37,4ºC. 

d) Temperatura igual ou inferior a 36ºC. 

 

Questão 40 

Sobre parâmetros para avaliação da frequência 

respiratória, analise os itens abaixo: 

 

(.....) O paciente é considerado bradipneico quando 

sua frequência respiratória for menor que 16 rpm. 

(.....) O paciente é considerado normopneico quando 

sua frequência respiratória estiver entre 16 e 25 rpm. 

(.....) O paciente é considerado taquipneico quando 

sua frequência respiratória for maior que 22 rpm. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA: 

a) V-V-V. b) V-F-V. c) F-F-F.     d) F-V-F. 

 


