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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica, com tinta 

azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 
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irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h30min (duas) horas e 30 

(trinta) minutos. A Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão 

composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico e Matemática 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos da Atribuição do cargo 10 (dez) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1 – Observe a placa e atente-se para a palavra “ ESTE”. Segundo a gramática da Língua Portuguesa 

classificamos as palavras em diferentes Classes de Palavras. Nesse sentido, a palavra em questão “ 

ESTE” classifica-se como:   

 

a) Substantivo 

b) Advérbio 

c) Verbo 

d) Adjetivo 

e) Pronome 

2 – Assinale a alternativa na qual há o emprego equivocado do hífen.  

a) Vice-presidente  

b) Micro-ônibus 

c) Guarda-chuva  

d) Couve-flor 

e) Dia-a-dia 

3 – Assinale a alternativa que não apresenta equívoco quanto à concordância verbal. 

a) Hoje é dia 15 de novembro e é sete horas.  
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b) Correr e caminhar faz bem à saúde. 

c) A multidão gritaram durante a assembleia.  

d) Os Estados Unidos é uma ameaça para a China? 

e) Haviam muitas pessoas na sala. 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA 

4 – Um reservatório de água tem a forma de um prisma reto de base retangular, cujas medidas 

internas, em metros, estão indicadas na figura.  

 

Sabendo-se que a capacidade máxima do mesmo é de 9.000 litros, então a medida interna “h” da 

altura do prisma é de: 

a) 1,50 metros 

b) 2,0 metros 

c) 2,40 metros 

d) 3,0 metros 

e) 3,5 metros 

 

5 – Observe as seguintes operações e responda: 

. Onde x, y e z pertencem a .  

Então,  é igual a: 

a) 15 

b)  

c) 11 
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d)  

e) 46 

 

6 – Um capital de R$ 6.400,00 foi aplicado a juros simples e produziu um montante de R$ 7.200,00 

em cinco meses. Nessas condições a taxa de juros aplicada a este capital foi de:  

a) 2,25 % a.m. 

b) 2,44 % a.m. 

c) 2,20 % a.m. 

d) 2,36 % a.m. 

e) 2,50 % a.m. 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7 – A missão da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) é definida por “produzir, disseminar e 

compartilhar conhecimentos e tecnologias voltados para o fortalecimento e a consolidação do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e que contribuam para a promoção da saúde e da qualidade de vida da 

população brasileira, para a redução das desigualdades sociais e para a dinâmica nacional de 

inovação, tendo a defesa do direito à saúde e da cidadania ampla como valores centrais.”  

(Disponível em: https://portal.fiocruz.br/fundacao. Acesso em 11 jan. 2021) 

Com relação à Fundação Fiocruz é incorreto:  

a) É uma instituição nacional de pesquisa e desenvolvimento em ciências biológicas, localizada 

no estado do Rio de Janeiro, Brasil, e vinculada ao Ministério da Saúde.  

b) A vacina contra a covid-19 foi desenvolvida exclusivamente pela Universidade de Oxford 

em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e será distribuída globalmente. 

c) Está instalada em 10 estados e conta com um escritório em Maputo, capital de Moçambique, 

na África. Além dos institutos sediados no Rio de Janeiro, a Fiocruz tem unidades nas regiões 

Nordeste (Pernambuco e Bahia), Norte (Amazonas), Sudeste (Minas Gerais), Centro-Oeste 

(Distrito Federal) e Sul (Paraná). 

d) Pelas mãos do jovem bacteriologista Oswaldo Cruz, o Instituto foi responsável pela reforma 

sanitária que erradicou a epidemia de peste bubônica e a febre amarela do Rio de Janeiro. 

https://portal.fiocruz.br/fundacao
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e) Em 1987 equipes da Fiocruz isolaram, pela primeira vez no Brasil, o vírus HIV, causador da 

Aids. Com isso, a Fiocruz foi capacitada a integrar a Rede Internacional de Laboratórios para o 

Isolamento e Caracterização do HIV-1, coordenada pelo Programa Mundial de Aids da 

Organização Mundial de Saúde (OMS). 

8 – A Bandeira de Santa Catarina é composta de três faixas ............................ de igual largura, sendo 

as das extremidades .......................... e a do centro ........................... ; sobre as faixas, 

um............................ verde-claro representando a vegetação e, no centro desse, as Armas do Estado.  

(Disponível em: https://www.sc.gov.br/conhecasc/simbolos Acesso em 10 jan. 2021) 

a) verticais – verdes – vermelha – retângulo  

b) horizontais – vermelhas – branca – losango  

c) verticais – vermelhas – branca  – losango 

d) horizontais – verdes – vermelha  – losango 

e) horizontais – vermelhas  – branca  – retângulo  

9 – O ano de 2020 foi marcado por algumas tensões entre os Três Poderes. Ilustramos a referida 

afirmação com um fragmento publicado em 17 de junho de 2020 no site da BBC: “O recente ataque 

com fogos de artifício por um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro contra o prédio do 

Supremo Tribunal Federal (STF) trouxe à tona, de novo, a conturbada relação entre os poderes 

Executivo e Judiciário. (...)”.  

(Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53071440. Acesso em 16 jan. 2021) 

Quanto aos Três Poderes, o prefeito de Seara, Edemilson Canale e os vereadores fazem parte, 

respectivamente, dos seguintes poderes: 

a) Executivo e Judiciário 

b) Judiciário e Legislativo 

c) Executivo e Legislativo  

d) Legislativo e Legislativo  

e) Legislativo e Judiciário  

https://www.sc.gov.br/conhecasc/simbolos
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53071440
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10 – Segundo o site da Agência Brasil “o plano nacional de vacinação apresentado pelo governo em 

dezembro de 2020 não estabeleceu data para o início da vacinação contra a Covid-19, mas a 

estimativa do Ministério da Saúde é que a vacinação comece entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro de 

2021. A vacinação só pode ocorrer após a liberação, ............................................................. , de uso 

emergencial ou registro para as candidatas. Segundo o ministério, 254 milhões de doses da Fiocruz e 

100 milhões de doses do Butantan já foram negociadas.” 

(Adaptado de: https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-12/ministerio-da-saude-vacinacao-podera-comecar-em-20-de-janeiro Acesso em 16 

de jan. 2021) 

Assinale a alternativa que completa corretamente o excerto: 

a) pelo SUS 

b) pelo Ministério da Saúde  

c) pela municipalidade 

d) pela Anvisa 

e) pela ONU 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ATRIBUIÇÃO DO CARGO 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

11 - A vacina BCG protege contra as formas graves de tuberculose e sua aplicação deve ser adiada 

quando o peso da criança for inferior a 2.000 kg. Ainda sobre a vacina BCG:  

I - Criança vacinada que não apresentar cicatriz vacinal da administração deve ser revacinada 

dentro de 2 meses. 

II - A dosagem da vacina é de 0,1ml. 

III - A via de administração da vacina é IM. 

IV - A vacina deve ser aplicada na Inserção inferior do músculo deltóide direito. 

V - A vacina deve ser aplicada ao nascer e é dose única. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, II e III 

b) III, IV e V 

https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2020/12/13/plano-nacional-de-vacinacao-contra-a-covid-19-ponto-a-ponto.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2020/12/13/plano-nacional-de-vacinacao-contra-a-covid-19-ponto-a-ponto.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2020/12/29/ministerio-da-saude-diz-que-esta-fazendo-a-sua-parte-e-que-precisa-de-solicitacao-de-registro-dos-laboratorios.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-12/ministerio-da-saude-vacinacao-podera-comecar-em-20-de-janeiro
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c) II, IV e V 

d) I, IV e V 

e) I, II, III e V 

12 – São considerados produtos hospitalares aqueles utilizados na assistência à saúde, compreendidos 

ou não como dispositivos médicos, e que necessitam passar por alguma etapa de processamento 

(esterilização). Os produtos para a assistência à saúde que entram em contato com partes 

normalmente estéreis do corpo humano, como em procedimentos invasivos com penetração de pele, 

mucosas, tecidos subepiteliais e sistema vascular, bem como produtos diretamente conectados com 

esses sistemas devem esta esterilizados e são chamados de: 

a) Produtos críticos. 

b) Produtos normais. 

c) Produtos não críticos. 

d) Produtos semi-críticos. 

e) Produtos de conformação não complexa. 

13 – A Enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas 

legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde 

ocorre o exercício. Assim a Enfermagem é exercida privativamente: 

I - Pelo Enfermeiro. 

II - Pelo Técnico de Enfermagem. 

III - Pelo Agente Comunitário de Saúde. 

IV - Pela Parteira. 

V - Pelo Escriturário Hospitalar. 

Está correto somente o que se afirma em: 

a) I, II e III 
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b) I, II e IV 

c) I, II e V 

d) I, II, III e V 

e) I, II, III, IV e V 

14 – A verificação da Pressão Arterial deve ser feita utilizando-se Esfigmomanômetro calibrado e em 

conformidade com o diâmetro do braço do paciente. Além disso outros cuidados devem ser seguidos 

para que o valor da Pressão arterial seja fidedigno, dentre eles destaca-se: 

I - O paciente pode ficar deitado ou sentado durante a medida.  

II - O braço do paciente deve ser mantido ao nível do fígado e ficar bem apoiado.  

III - O braço do paciente deve estar completamente nu, sem mangas apertadas ou largas.   

IV - O Paciente deve estar relaxado e com as pernas cruzadas. 

V - O paciente não deve estar com a bexiga cheia.   

Está correto somente o que se afirma em: 

a) I, II e III 

b) II, III e IV 

c) III, IV e V 

d) I, III e V 

e) I, III e IV 

15 – As medidas de Intervenção não Farmacológicas (INF) são medidas de saúde pública com 

alcance ambiental, comunitário e individual eficazes não somente ao combate ao Corona Vírus, mas   

também para o controle de outras doenças transmissíveis, especialmente as por contato de aerossóis. 

Dentre as medidas INF individuais temos, Exceto: 

a) Higienização das mãos.   

b) Etiqueta respiratória.  
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c) Uso de máscara facial. 

d) Hidratação adequada. 

e) Distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando. 

16 – A Insulina é um medicamento utilizado para o tratamento do Diabetes Mellitus e sua aplicação 

para o tratamento domiciliar deve ser:  

a) Intradérmica – ID 

b) Intramuscular – IM 

c) Endovenosa – EV 

d) Via oral – VO 

e) Subcutânea – SC 

17 – Após consulta médica a paciente apresentou a receita de Gentamicina 7,5mg/kg/dia, em três 

tomadas diárias. A paciente pesa 6 kg e a apresentação disponível no serviço é 10mg/ml. A dose a ser 

administrada em cada horário é: 

a) 4,5 ml 

b) 1,5 ml 

c) 2,5 ml 

d) 3,2 ml 

e) 1,2 ml 

18 – Higienizar as mãos é remover a sujidade, suor, oleosidade, pelos e células descamativas da pele, 

com a finalidade de prevenir e reduzir as infecções relacionadas a assistência à saúde. Quanto a 

higienização simples das mãos com água e sabão:  

I - Sua duração deve ser de 40 a 60 segundos. 

II - Deve ser feita Antes e Após ir ao banheiro. 

III - Deve ser feita quando as mãos estão visivelmente sujas. 
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IV - Sua duração deve ser de 2 a 3 minutos. 

V - Deve ser feita ao mudar de sitio corporal contaminado para outro limpo do mesmo paciente. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, II e III 

b) II, III e IV 

c) II, IV e V 

d) III, IV e V 

e) I, IV e V 

19 – O preparo e a administração de medicamentos é uma das atribuições da enfermagem, sendo o 

seu desempenho de grande relevância, por tratar-se de uma das maiores responsabilidades da equipe 

no que se refere aos cuidados prestados ao paciente. Quanto aos locais de aplicação de medicação 

Intramuscular (IM) pode-se utilizar quatro músculos que são: 

a) Ventro Glúteo, Para Glúteo, Vasto lateral da coxa e Deltóide. 

b) Dorso Glúteo, Para Glúteo , Vasto lateral da coxa e Deltóide. 

c) Dorso Glúteo, Glúteo interno, Vasto lateral da coxa e Deltóide. 

d) Ventro Glúteo, Glúteo Mínimo , Glúteo interno e Deltóide. 

e) Ventro Glúteo, Dorso Glúteo, Vasto lateral da coxa e Deltóide. 

20 – O Conselho Municipal de saúde, tem  caráter permanente e deliberativo, e: 

I - É órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, 

profissionais de saúde e usuários.  

II - Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde do município 

a qual pertence. 

III - Sua presidência deve ser exclusiva do Secretário Municipal de saúde. 

IV - Foi regulamentado pela Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA – SC 

12 
 

V - Foi regulamentado pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, II e III 

b) I, II, III e IV 

c) I, II e V 

d) I, II, III e V 

e) I, II e IV 

 


