ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 05/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA – SC

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 e as normas estabelecidas nas unidades
de ensino que serão utilizadas para a aplicação da prova.
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
2

A

B
B

C

D
D

E
E

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica 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 10h30min. A duração mínima para
realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h00min (duas) horas. 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
Língua Portuguesa
Raciocínio Lógico Matemático
Conhecimentos Gerais
Legislação e Conhecimentos Específicos
Total de Questões

Nº DE QUESTÕES
03 (três)
02 (duas)
03 (três)
12 (doze)
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
As questões de 01 a 03 dizem respeito à Charge. Leia-a atentamente antes de respondê-las.
(Charge)

01 – Sobre o emprego do acento grave indicador de crase na Charge, assinale a alternativa correta:
a) Está empregada corretamente, uma vez que há regência verbal de “aprender”.
b) Neste caso específico, o seu emprego é facultativo.
c) É obrigatório o uso de crase em locuções adverbiais, portanto, o seu emprego está correto.
d) É obrigatório o uso de crase em locuções prepositivas, portanto, o seu emprego está correto.
e) Está empregado de forma incorreta, pois não há crase diante de verbos no infinitivo.
02 – Sobre o sujeito da primeira fala da Charge, assinale a alternativa correta:
a) É classificado como sujeito composto: “Mãe” e “eu”.
b) Está elíptico na oração.
c) É classificado como sujeito simples.
d) Está representado por um pronome demonstrativo.
e) Está empregado no plural.
03 – Na Charge, “manias de grandezas” foram empregadas pela mãe do menino com a seguinte
interpretação:
a) Diz-se de algo que é concebível com certa facilidade.
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b) Reflete à nobreza de sentimentos, ou seja, como se o acesso ao aprendizado fosse uma
condição de superioridade advinda somente de quem poder e influência.
c) Como algo que não suscita dúvidas, ou seja, que daqui a certo tempo será possível.
d) Que o desejo do menino é plenamente possível nas condições financeiras em que a família
se encontra.
e) Diz-se de algo que é idealizável, que não encontra obstáculos a fim de que seja realizado.

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
04 – Em uma loja, os seguintes relógios estão dispostos na parede:

Assinale a alternativa que representa corretamente a quantidade de disposições diferentes que podem
ser formadas com esses quatro relógios:
a) 24 disposições
b) 16 disposições
c) 8 disposições
d) 14 disposições
e) 34 disposições
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05 – Se uma pessoa leva 1,5 horas para pintar 2 quadros, considerando a mesma proporção, é correto
afirmar que em 270 minutos serão pintados:
a) 5 quadros
b) 7 quadros
c) 8 quadros
d) 6 quadros
e) 9 quadros

CONHECIMENTOS GERAIS
06 – Ao buscar conhecer e entender a história de Peritiba/SC encontramos algumas informações a
respeito de sua formação inicial. Por exemplo, o primeiro nome que recebeu foi:
a) Morro das antas.
b) Terra das Palmeiras.
c) Arrio dos Veados.
d) Recanto dos Pássaros.
e) Três Rios.
07 – O Município tem como base principal da economia o setor primário através da agropecuária.
Entre os produtos listados abaixo, assinale aquele que está entre a produção de destaque em
Peritiba/SC:
a) Cevada.
b) Cana-de-açúcar.
c) Noz moscada.
d) Castanha do Pará.
e) Milho.
08 – A zona agroecológica a qual compreende o município de Peritiba/SC é classificada como clima
temperado. São características deste clima:
a) Predominantemente com baixas temperaturas e verão chuvoso.
b) Constantemente úmido, sem estação seca, com verão fresco.
c) Frequentemente úmido com estações de seca no inverno.
d) Inverno chuvoso e verão seco, com predominância de temperaturas médias.
e) Verão chuvoso e úmido com inverno rigoroso e tendências a geadas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
09 – Sobre a qualidade da Reanimação Cardiopulmonar (RCP), a American Heart Association –
AHA recomenda, no Suporte Básico de Vida, que se comprima o tórax com força e rápido,
aguardando o retorno total do tórax. Isso significa que se deve:
a) Comprimir, pelo menos, 2,5 cm de tórax a uma velocidade de 80 a 100 compressões por
minuto.
b) Comprimir, pelo menos, 5 cm de tórax a uma velocidade de 80 a 100 compressões por
minuto.
c) Comprimir, pelo menos, 5 cm de tórax a uma velocidade de 100 a 120 compressões por
minuto.
d) Comprimir, pelo menos, 2,5 cm de tórax a uma velocidade de 100 a 120 compressões por
minuto.
e) Comprimir, pelo menos, 5 cm do tórax a uma velocidade de 140 compressões por minuto.
10 – No atendimento, à Parada Cardiorrespiratória (PCR), em pediatria, em caso de dois socorristas,
sem via aérea avançada, a relação de atendimento é:
a) 15 compressões x 2 ventilações.
b) 2 ventilações x 15 compressões.
c) 30 compressões x 2 ventilações.
d) 2 ventilações x 30 compressões.
e) 30 compressões x 5 ventilações.
11 – Sobre as regiões anatômicas do abdome, considere a alternativa que indique, corretamente, o
conteúdo ligado à região epigástrica:
a) Parte do estômago, pâncreas, parte inferior do duodeno, partes do jejuno e do íleo, cisterna
do quilo, cólon transverso, partes dos rins e ureteres.
b) Rim esquerdo, baço, cauda do pâncreas; partes do estômago, lobo esquerdo do fígado,
intestino delgado, cólon transverso, cólon descendente.
c) Parte abdominal do esôfago, piloro do estômago, baço, pâncreas, glândulas suprarrenais
direita e esquerda; partes do duodeno, fígado, rins direito e esquerdo.
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d) Lado direito do fígado, vesícula biliar, flexura cólica direita, metade superior do rim direito
e parte do duodeno.
e) Íleo, cólon sigmoide, reto, ureteres, bexiga urinária.
12 – Sobre a anatomia do útero, julgue os itens, a seguir, em verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a
alternativa que traz a sequência correta:
(

) É um órgão muscular em forma de pera localizado na pelve, posterior ao reto e anterior à

bexiga urinária.
(

) Tem cerca de 8 cm de comprimento e é dividido em 4 partes - colo do

útero, istmo, corpo e fundo.
(

) O útero tem muitas funções, como produzir secreções vaginais e uterinas, abrigar o feto,

durante a gravidez, e permitir que os espermatozoides passem para as tubas uterinas para fertilizar
o óvulo.
a) V – V – V
b) V – F – V
c) V – F – F
d) F – F – V
e) F – V – V
13 – Pela RDC 15/2012, produtos para saúde não-críticos são conceituados, da seguinte forma:
a) Produtos que entram em contato com pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas.
b) Produtos para a saúde utilizados em procedimentos invasivos com penetração de pele e
mucosas adjacentes, tecidos subepteliais, e sistema vascular.
c) Todos os produtos para saúde que estejam, diretamente, conectados com sistema vascular.
d) Produtos que entram em contato com pele íntegra ou não entram em contato com o paciente.
e) Produtos para saúde cujas superfícies internas e externas podem ser atingidas por escovação,
durante o processo de limpeza e tenham diâmetros superiores a cinco milímetros, nas
estruturas tubulares.
14 – Sobre o processamento de produtos para saúde, temos como correto, com base na RDC 15/2010,
que:
a) O processamento dos produtos para saúde não pode ser terceirizado.
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b) Produtos para saúde classificados como críticos devem ser submetidos ao processo de
esterilização, após a limpeza e demais etapas do processo.
c) Produtos para saúde classificados como semicríticos devem ser submetidos, no mínimo, ao
processo de limpeza.
d) O processamento de produtos não deve seguir o fluxo direcionado sempre da área suja para
a área limpa.
e) Produtos para saúde utilizados na assistência ventilatória e inaloterapia, poderão ser
submetidos à desinfecção por métodos de imersão química líquida com a utilização de
saneantes a base de aldeídos.
15 – Para uma criança hipertensa, a técnica em enfermagem macerou, 25 mg de captopril, e diluiu em
30 mL de água filtrada. Dessa diluição, ela administrou 10 mL. Qual a dosagem prescrita?
a) 8,33 mg.
b) 5,22 mg.
c) 6,72 mg.
d) 7,88 mg.
e) 9,11 mg.
16 – Uma paciente, com cólicas abdominais, recebeu por via endovenosa, um soro glicosado 5%,
com uma ampola de buscopan composto, vitamina C, diclofenaco de potássio e dipirona, totalizando
280 mL. A prescrição é de infusão em 1h20min. Logo, o gotejamento será de:
a) 50 gotas por minuto.
b) 60 gotas por minuto.
c) 55 gotas por minuto.
d) 70 gotas por minuto.
e) 65 gotas por minuto.
17 – É correto afirmar que a vacina AstraZeneca/Oxford, contra COVID-19, deve ser administrada
em:
a) Duas doses, por via intramuscular, 0,25 mL por dose, com intervalo de 12 semanas entre as
doses.
b) Duas doses, por via intramuscular, 0,5 mL por dose, com intervalo de 12 semanas entre as
doses.
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c) Duas doses, por via intramuscular ou subcutânea, 0,25 mL por dose, com intervalo de 12
semanas entre as doses.
d) Duas doses, por via intramuscular ou subcutânea, 0,5 mL por dose, com intervalo de 21 dias
entre as doses.
e) Duas doses, por via intramuscular ou subcutânea, 0,25 mL por dose, com intervalo de 21
dias entre as doses.
18 – Das terminologias utilizadas na assistência de enfermagem, definimos debridamento como:
a) Queda de temperatura.
b) Expulsão da membrana e da placenta, após o parto.
c) Que alivia, que abranda a irritação.
d) Irritação de uma parte superficial do corpo para obter efeito terapêutico em outra parte.
e) Limpeza de uma ferida pela aparação de seus bordos.
19 – Com relação à vacina BCG, considere a alternativa que traz informações incorretas:
a) Local de aplicação: Inserção inferior do músculo deltoide direito.
b) A vacina deverá ser adiada, até três meses, após o tratamento com imunodepressores ou
corticosteroide, em dose imunossupressora.
c) A vacinação deve ser adiada em recém-nascidos com menos de 2,5 kg, até que atinjam este
peso.
d) A presença de cicatriz vacinal ou palpação de nódulo no deltoide direito, na ausência do
registro, é considerada para efeito de registro como dose anterior, independente do tempo
transcorrido desde a vacinação até o aparecimento da cicatriz.
e) Referente à dose e faixa etária: 0,1 ml via intradérmica a partir do nascimento até menor de
5 anos de idade, devendo ser utilizada para a administração seringas de 1 ml e agulhas
13x3,8 ou 13x4,5.
20 – É correto afirmar que a Necrose de coagulação (escara) é caracterizada:
a) Pela presença de crosta preta e/ou bem escura.
b) Por secreção purulenta.
c) Por tecido amarelo-esverdeado e/ou quando a lesão apresenta infecção.
d) Por tecido de coloração amarela ou branca, que adere ao leito da ferida.
e) Pela formação de tecido róseo, mole e granular na superfície da ferida.
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