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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 

Concurso Público: 

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 fabricada em 

material transparente de 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 01 (uma) hora, com tempo máximo de 02h30min (duas horas e 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 04 (quatro) 

Matemática e Raciocínio Lógico 03 (três) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 03 (três) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 30 (trinta) 

 

 

 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 

As questões 01 a 04 dizem respeito à Charge abaixo. Leia-a atentamente antes de respondê-las. 

(Charge) 

 

01 – Com base na colocação pronominal, é correto afirmar que na primeira fala da Charge há caso 

de: 

a) Próclise facultativa. 

b) Ênclise obrigatória. 

c) Próclise obrigatória. 

d) Mesóclise facultativa. 

e) Erro de colocação pronominal. 

 

02 – Sobre as funções morfológicas e sintáticas presentes nas falas da Charge, assinale a alternativa 

incorreta: 

a) A palavra “Meu” (primeira fala) exerce função morfológica de pronome possessivo. 

b) O verbo “esperava” (segunda fala) possui transitividade direta e indireta. 

c) O termo “que” (segunda fala) exerce função morfológica de pronome interrogativo. 

d) A palavra “não” exerce função morfológica de advérbio de negação. 

e) Na Charge há a presente de artigo indefinido. 

 

03 – Com base na interpretação da Charge, é possível induzir que: 
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a) Os poços de desejos estão inflacionando o custo de um sonho, ou seja, quanto menor o 

valor, maiores as chances de realização. 

b) Um sonho custa tão pouco que é possível conquistá-lo jogando apenas uma moeda em um 

poço de desejos. 

c) Caso o personagem tivesse jogado várias moedas, seu sonho teria sido realizado. 

d) Para que um sonho se realize, são necessárias dez moedas, no mínimo. 

e) Os sonhos para serem realizados custam mais que apenas uma moedinha. 

 

04 – Sobre a acentuação da palavra “você” (segunda fala), assinale a alternativa correta: 

a) Assinalam-se com acento agudo ou circunflexo as paroxítonas terminadas em “e”. 

b) Perdeu o acento com o Novo Acordo Ortográfico. 

c) Nunca se acentuam as palavras oxítonas terminadas em “e”. 

d) São assinaladas com acento agudo as palavras oxítonas que terminam em “a”, “e” e “o” 

abertos. 

e) Foi acentuada incorretamente. 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

05 – Analise a seguir o anúncio de uma loja de eletrodomésticos: 

 

É correto afirmar que se o cliente optar pela compra a prazo, ele pagará um acréscimo sobre o valor à 

vista, em porcentagem, de: 

a) 5% 
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b) 4,5% 

c) 7,2% 

d) 6% 

e) 6,5% 

 

06 – Sobre a Progressão Aritmética (PA) a seguir, assinale a alternativa incorreta: 

23 32 41 50 59 68 ... 

 

a) A razão da PA é igual a 9. 

b) Para aplicar a fórmula do somatório dos termos da PA, se faz necessário o conhecimento de 

sua razão. 

c) O trigésimo termo da PA é igual a 284. 

d) O trigésimo quinto termo da PA é igual a 263. 

e) O somatório dos dez primeiros termos da PA é igual a 635. 

 

07 – Se uma fábrica de lacticínio embala 12 mil litros de leite em apenas 1/3 de hora, considerando a 

mesma proporção, assinale a alternativa que representa corretamente a quantidade a ser embalada em 

6 horas: 

a) 246 mil litros de leite. 

b) 200 mil litros de leite. 

c) 216 mil litros de leite. 

d) 224 mil litros de leite. 

e) 238 mil litros de leite. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

08 – A grande maioria dos estados brasileiros recebeu sua divisão territorial ainda no século XIX. No 

entanto, no século XX outros estados surgiram no país, Acre, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Este 

último teve sua origem a partir do desmembramento de qual estado? 

a) Piauí. 
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b) Bahia. 

c) Minas Gerais. 

d) Pará. 

e) Goiás. 

 

09 – Em meio a crise política e humanitária no Afeganistão, um ataque terrorista na capital, Cabul, 

fez várias vítimas, civis e militares que atuavam na região auxiliando o transporte de refugiados. Este 

ataque foi assumido pela organização terrorista: 

a) Al Qaeda. 

b) Estado Islâmico. 

c) Xiitas. 

d) Sunitas. 

e) Al Jazera. 

 

10 – O estado de Santa Catarina possui sete regiões geográficas intermediárias e vinte e quatro 

regiões geográficas imediatas. Correspondem a regiões intermediárias: 

I – Criciúma. 

II – Lages. 

III – Chapecó. 

IV – Balneário Camboriú. 

Dos itens acima: 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Apenas o item I está correto. 

c) Apenas o item III está correto. 

d) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

e) Apenas os itens II e IV estão corretos. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

11 – Dos aspectos relacionados à administração da vacina Pfizer-Biontech, contra o novo 

coronavírus, considere a alternativa que traz informações incorretas: 

a) Trata-se de uma vacina de RNA mensageiro, composta por um segmento do RNA do vírus. 
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b) Via de administração: intramuscular. Volume da dose: 0,5ml/dose. 

c) Sobre a conservação, em câmara Refrigerada ou refrigerador, deve ser armazenada entre + 

2°C e + 8°C (até 5 dias, ou seja, 120 horas). 

d) O esquema corresponde a 02 (duas) doses com um intervalo de 21 dias entre as doses 

(preferencialmente, 03 semanas). 

e) A vacina descongelada deverá ser diluída, no frasco, com 1,8 ml de solução de cloreto de 

sódio 9 mg/ml (0,9%), utilizando uma agulha de calibre igual ou inferior a 21 e técnica 

asséptica. 

 

12 – Durante o banho do recém-nascido, o Técnico em Enfermagem observou que a região umbilical 

apresenta-se vermelha, edemaciada e com secreção fétida. O achado indica: 

a) Torquite. 

b) Ooforite. 

c) Onfalite. 

d) Traquelite. 

e) Postatite. 

 

13 – É correto afirmar que uma fratura simples pode ser: 

a) Espiral, oblíqua ou cominutiva. 

b) Oblíqua, cominutiva ou em asa de borboleta. 

c) Transversa, em galho verde ou cominutiva. 

d) Em asa de borboleta, espiral ou em galho verde. 

e) Espiral, oblíqua ou transversa. 

 

14 – A criptorquidia isolada é a anomalia congênita mais comum ao nascimento. A migração 

espontânea dos testículos ocorre, geralmente, nos primeiros: 

a) 3 meses de vida. 

b) 30 dias de vida. 

c) 12 meses de vida. 

d) 45 dias de vida. 

e) 6 meses de vida. 
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15 – Nos casos de cancro mole, é muito importante excluir a possibilidade da existência Treponema 

pallidum, na lesão genital. Essa bactéria é o agente causador da Infecção Sexualmente Transmissível 

denominada: 

a) Gonorreia. 

b) Candidíase. 

c) Sífilis. 

d) Granuloma venéreo. 

e) Herpes simples. 

 

16 – O aumento, nas taxas de gravidez na adolescência, pode ser explicado por diferentes causas, 

podendo variar de país para país. Dentre a complexidade de fatores de risco para analisar esta 

questão, destacam-se os aspectos: 

a) Psicossociais. 

b) Biológicos. 

c) Temperamentais. 

d) Socioeconômicos. 

e) Físicos. 

 

17 – Pelo CEPE, manter inscrição, no Conselho Regional de Enfermagem, com jurisdição na área 

onde ocorrer o exercício profissional é uma ação descrita pelo Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem descrita como: 

a) Dever profissional. 

b) Direito profissional. 

c) Proibição profissional. 

d) Obrigação profissional. 

e) Infração ética. 

 

18 – São vantagens das pílulas hormonais orais como método contraceptivo, exceto: 

a) Redução da dor menstrual. 

b) Alta eficácia contra a gravidez. 

c) Diminui o risco de doenças trombóticas. 

d) Melhora da TPM e diminuição das cólicas. 
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e) Melhora da acne. 

 

19 – O artigo 198 da constituição determina que os gestores locais do Sistema Único de Saúde 

poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, por meio de 

processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos 

específicos para sua atuação, ato incluído pela: 

a) Emenda Constitucional nº 19, de 2020. 

b) Emenda Constitucional nº 51, de 2006. 

c) Emenda Constitucional nº 29, de 2000. 

d) Emenda Constitucional nº 14, de 2002. 

e) Emenda Constitucional nº 01, de 2004. 

 

20 – Foi prescrito 300.000 UI de penicilina benzatina por via intramuscular para uma criança. Temos 

ampolas de 1.200.000 UI diluídas em 5 ml na unidade. Qual volume deve ser aspirado para se obter a 

dosagem prescrita? 

a) 2,25 ml. 

b) 0,80 ml. 

c) 1,5 ml. 

d) 1,75 ml. 

e) 1,25 ml. 

 

21 – As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, seja diretamente 

ou mediante participação da iniciativa privada, serão organizados de forma: 

a) Regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade decrescente. 

b) Descentralizada e participativa em níveis de complexidade crescente. 

c) Descentralizada e participativa em níveis de complexidade decrescente. 

d) Regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 

e) Descentralizada e regionalizada em níveis de complexidade misto. 

 

22 – Para realizar a medição da temperatura auricular, o termômetro deve ser posicionado, no lóbulo 

da orelha, levemente, para cima e para trás em crianças maiores de: 

a) 2 meses. 
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b) 2 anos. 

c) 3 anos. 

d) 1 ano. 

e) 6 meses. 

 

23 – De acordo com a RDC 15/2012, que discorre sobre o Processamento de Artigos de Saúde, 

considere a alternativa correta: 

a) Pré-limpeza é a remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas, redução da carga microbiana 

presente, nos produtos para saúde, utilizando água, detergentes, produtos e acessórios de 

limpeza, por meio de ação mecânica (manual ou automatizada), atuando em superfícies 

internas (lúmen) e externas, de forma a tornar o produto seguro para manuseio e preparado 

para desinfecção ou esterilização. 

b) Desinfecção de nível intermediário é o processo físico ou químico que destrói a maioria dos 

microrganismos de artigos semicríticos, inclusive micobactérias e fungos, exceto um 

número elevado de esporos bacterianos. 

c) O trabalhador do Centro de Material Estéril - CME e da empresa processadora deve utilizar 

vestimenta privativa, touca e calçado aberto em todas as áreas técnicas e restritas. 

d) Detergente é o produto destinado à limpeza de artigos e superfícies por meio da diminuição 

da tensão superficial, composto por grupo de substâncias sintéticas, orgânicas, líquidas ou 

pós solúveis em água que contêm agentes umectantes e emulsificantes que suspendem a 

sujidade e evitam a formação de compostos insolúveis ou espuma no instrumento ou na 

superfície. 

e) As leitoras de indicadores biológicos e as seladoras térmicas devem ser calibradas, no 

mínimo, semanalmente. 

 

24 – De acordo com a RDC 15/2012, o enxágue final de produtos para saúde críticos utilizados em 

cirurgias de implantes ortopédicos, oftalmológicos, cirurgias cardíacas e neurológicas devem ser 

realizados com: 

a) Álcool a 70%. 

b) Água purificada. 

c) Álcool a 92,6%. 

d) Clorexidine alcoólica. 
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e) Solução iodada alcoólica. 

 

25 – De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE) é direito dos 

profissionais de enfermagem requerer ao Conselho Regional de Enfermagem, de forma 

fundamentada, medidas cabíveis para obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa 

sofrida, no exercício profissional ou que: 

a) Atinja a profissão. 

b) Sustentem a prática profissional. 

c) Fundamentem o profissional. 

d) Limitem a legislação vigente. 

e) Imponham risco à saúde pública. 

 

26 – No CME é classificado como setor sujo: 

a) Área de preparo e esterilização. 

b) Sala de desinfecção química, quando aplicável. 

c) Área de monitoramento do processo de esterilização. 

d) Área de recepção e limpeza. 

e) Área de armazenamento e distribuição de materiais esterilizados. 

 

27 – A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) tem como estratégia prioritária para expansão e 

consolidação da Atenção Básica a: 

a) Rede de Atenção Psicossocial. 

b) Estratégia Saúde da Família. 

c) Rede de Atenção à Saúde. 

d) Vigilância em Saúde. 

e) Territorialização. 

 

28 – A Atenção Básica deve organizar o fluxo de pessoas, inserindo-as em linhas de cuidado, 

instituindo e garantindo os fluxos definidos, na Rede de Atenção à Saúde, entre os diversos pontos de 

atenção de diferentes configurações tecnológicas, integrados por serviços de apoio logístico, técnico 

e de gestão, para garantir a: 

a) Igualdade na assistência. 
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b) Descentralização político-administrativa. 

c) Rede regionalizada e hierarquizada. 

d) Saúde distributiva e sanitária. 

e) Integralidade do cuidado. 

 

29 – As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde - 

SUS, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou: 

a) Relatório estatal. 

b) Consórcio inter-regional. 

c) Convênio. 

d) Convenção. 

e) Subvenção. 

 

30 – O cancro mole é uma doença de transmissão exclusivamente sexual, mais frequente, nas regiões 

tropicais. É causada pelo Haemophilus ducreyi, um tipo de: 

a) Vírus. 

b) Bactéria. 

c) Fungo. 

d) Protozoário. 

e) Helminto. 

 

 

 

 


