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CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 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 apenas 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 

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 14h00min com término às 17h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h30min (três 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; 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL 001 DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ - SC 

 

2 
 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 25 (vinte e cinco) 

 

 

 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 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - Assinale a alternativa na qual todas as palavras da sentença apresentam um encontro consonantal: 

a) abacate – porta –atleta 

b) beijo – básico – biscoito  

c) certa – bicicleta – crise 

d) ritmo – paraquedas – úmido  

e) fonema – banana – geladeira 

2 - Assinale a alternativa na qual todas as palavras são formadas pelo processo de sufixação:  

a) malandragem – estupidez – tristeza – romano 

b) antipático – desleal – infeliz – casarão 

c) ferro – terra – navalha – canto 

d) antebraço – carroça – adjunto – desigualdade 

e) amortecer – planalto – inconsciente – bilabial 

3 - Assinale as alternativas que possuem elementos que caracterizam a linguagem conotativa 

(linguagem figurada) :  

A. A namorada de meu amigo é um furacão. 

B. Apesar dos conselhos minha irmã quebrou a cara naquele empreendimento. 

C. Furacão Matthew deixou mais de 100 mortos no Haiti.  

D. A natureza chorava devido às ações humanas. 

E. A taxa de luz teve um acréscimo de 2% no último mês. 

As sentenças que devem ser assinaladas são: 

a) Apenas as alternativas: D, E; 

b) Apenas as alternativas: A, B; 

c) Apenas as alternativas: A, B, D; 

d) Apenas as alternativas: B, C, E; 

e) Apenas as alternativas: A, C; 
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4 - Assinale a alternativa na qual o elemento de coesão, destacado, indica sentido de 

contrariedade/oposição:  

a) Meu filho é um excelente aluno, destaca-se entre os demais. Além de tudo é muito educado 

e gentil. 

b) Ainda não fiz o almoço, pois não fiz as compras. 

c) Não foi à festa porque estava doente. 

d) Eu queria viajar, contudo meu pai não deixou. 

e) Reprovei na primeira fase, portanto não seremos colegas. 

5 - Assinale a alternativa na qual há o emprego CORRETO da palavra parônima: 

a) Aquele jovem era muito gentil, pois sempre comprimentava as pessoas. 

b) Algumas inflações de trânsito podem levar à suspensão da carteira de motorista. 

c) Aquele perfume possuía uma fragrância amadeirada. 

d) O tráfego de entorpecentes preocupava a segurança local. 

e) A ária daquele terreno era de apenas 300 metros quadrados. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

6 - Seja a equação A soma dos quadrados das raízes dessa equação é: 

a) 144 

b) 125 

c) 49 

d) 25 

e) 12 

7 - Em uma granja para alimentar 9 suínos jovens durante 15 dias são necessários 270 quilogramas de 

ração. Quantos quilogramas de ração serão necessários para alimentar 20 suínos jovens em um 

período de 6 dias? 

a) 240 kg 

b) 550 kg 

c) 640 kg 

d) 920 kg 

e) 1 240 kg 
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8 - Nos postos de combustíveis, gasolina e álcool anidro estão misturados na razão 8,3 : 1,7.  Para um 

motorista que abastecer 50 litros de combustível a quantidade de gasolina presente na mistura é de: 

a) 48,3 litros 

b) 47,5 litros 

c) 45,7 litros 

d) 43,5 litros 

e) 41,5 litros 

9 - Em uma empresa um funcionário recebeu reajuste salarial de 10% sobre seu salário bruto que é de 

R$ 1 750,00. Sabendo-se que ele contribui para a previdência com 8% sobre o salário bruto, o salário 

líquido que esse funcionário passará a receber é de: 

a) R$ 1 785,00 

b) R$ 1 771,00 

c) R$ 1 861,00 

d) R$ 1 905,00 

e) R$ 1 925,00 

10 - Um cliente de banco toma emprestada a quantia de R$ 1 500,00 a uma taxa de juros compostos 

de 2 % ao mês. O valor do montante que deverá ser pago para quitação do empréstimo 3 meses 

depois é aproximadamente: 

a) R$ 1588,00 

b) R$ 1 590,00 

c) R$ 1 592,00 

d) R$ 1 597,00 

e) R$ 1 601,00 

CONHECIMENTOS GERAIS 

11 - A organização terrorista conhecida como Estado Islâmico, nos últimos tempos tem reivindicado 

inúmeros atentados ao redor do mundo, fazendo centenas de vítimas. Apesar de ter adeptos por todo 

o planeta, suas atividades de controle de território se concentram, principalmente, em dois países do 

Oriente Médio. Assinale a alternativa que apresenta quais são os dois países. 

a) Iraque e Turquia. 

b) Arábia Saudita e Síria. 

c) Turquia e Líbia. 
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d) Iraque e Síria. 

e) Afeganistão e Síria. 

12 - Qual foi o nome dado à operação deflagrada pela Polícia Federal do Brasil, em março de 2015, 

para investigar um esquema de corrupção no CARF- Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, 

órgão ligado ao Ministério da Fazenda. 

a) Carne Fraca 

b) Publicanos 

c) Samaritanos 

d) Petrolão 

e) Zelotes 

13 - A Usina Hidrelétrica de Itá está localizada no rio Uruguai, na divisa dos municípios de Itá(SC) e 

Aratiba(RS), aproveitando um desnível de 105 metros entre a Foz do ______________ e a Foz do 

_________________, tendo uma capacidade instalada de 1.450 MW.  

Assinale a sentença que completa corretamente a informação. 

a) Rio Apuaê, Rio Uvá. 

b) Rio Uruguai, Rio Uvá. 

c) Rio Uruguai, Rio Apuaê. 

d) Rio Jacutinga, Rio Uruguai. 

e) Rio Jacutinga, Rio Apuaê. 

14 - As elevadas temperaturas e os fortes ventos fizeram que o incêndio que começou em Pedrógão 

Grande, em __________________, no sábado (17 de junho), avançasse nesta terça-feira (20 de 

junho) na direção da cidade de Góis, onde a situação é considerada preocupante. O número de mortos 

avançou para 64 e o de feridos foi revisado para 157. Sete pessoas em estado grave, incluindo uma 

criança. As aldeias Velha, de Candosa e de Carvalhal do Sapo precisaram ser esvaziadas por 

precaução, mas alguns moradores se recusaram a deixar suas casas, de acordo com o “Diário de 

Notícias”. As autoridades também retiraram 56 pessoas de um lar de idosos em Cabreira.  

(Disponível em: http://g1.globo.com/mundo/noticia/incendio-  Acesso em 21 jun.2017) 

Assinale a sentença que completa corretamente a informação: 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/portugal/
http://g1.globo.com/mundo/noticia/incendio-florestal-deixa-mortos-e-feridos-em-portugal.ghtml
http://g1.globo.com/mundo/noticia/bombeiros-seguem-combatendo-incendio-florestal-em-portugal-numero-de-mortos-vai-a-64.ghtml
http://g1.globo.com/mundo/noticia/incendio-%20%20Acesso%20em%2021%20jun.2017
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a) Espanha 

b) Portugal 

c) Itália 

d) França 

e) Alemanha 

15 - Um ataque cibernético que afetou redes de computadores em muitos países, assustou o mundo 

em maio de 2017. Um jovem de 22 anos virou herói, sendo o responsável pelo fim do ataque virtual 

sem precedentes. Esse jovem é de nacionalidade: 

a) Espanhola 

b) Inglesa 

c) Chinesa 

d) Portuguesa 

e) Francesa 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

16 - Paciente apresenta broncoespasmo intenso e foi prescrito para ela 50mg de Aminofilina. A 

medicação disponível é de 24mg/ml em ampola de 10ml. Quantos ml deverá ser administrado? 

a) 1,3ml 

b) 2,0ml 

c) 1,8ml 

d) 1,5ml 

e) 2,5ml 

17 - Todo o profissional de enfermagem, segundo o código de ética da profissão, deverá posicionar-

se contra falta cometida durante o exercício profissional seja por imperícia, imprudência ou 

negligência. Imperícia é quando há: 

a) Falta de técnica necessária para realização de certa atividade. 

b) Falta de cautela, de cuidado para exercer as atividades. 

c) Imprevidência a cerca do mal, que se deveria prever, porém, não previu. 

d) Omissão ou inobservância do dever, em realizar determinado procedimento. 
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e) Desleixo, descuido, desatenção, em realizar as atividades. 

18 - Uma vítima politraumatizada e com um Traumatismo Cranioencefálico pode apresentar entre 

outros sinais e sintomas a rinorreia, que significa: 

a) Perda rápida da consciência. 

b) Perda de liquor ou sangue pelo nariz. 

c) Sangramento auricular.  

d) Diâmetro desigual das pupilas. 

e) Perda de sangue pela boca. 

19 - Atendimento pré hospitalar é o conjunto de medidas e procedimento técnicos que objetivam o 

suporte de vida á vitima. Podendo ser básico ou avançado, visando então, não agravar lesões já 

existentes ou gerar lesões que não existiam antes da chegada do APH. Assinale a alternativa correta 

sobre o atendimento pré-hospitalar básico: 

a) É feito somente por profissional médico especializado. 

b) É feito somente por profissional de enfermagem especializado. 

c) É feito por profissionais de saúde ou por uma pessoa devidamente treinada e habilitada. 

d) É feito somente por pessoas da comunidade. 

e) É feito somete por técnico de enfermagem. 

20 - Os primeiros socorristas que chegam numa cena da emergência com múltiplas vítimas devem, 

pedir reforços adicionais e providenciar a segurança do local para, só então, dedicarem-se a seleção 

das vítimas enquanto as novas unidades de socorro deslocam-se para o local da emergência. As 

vítimas podem ser classificadas por cores para determinar a prioridade de atendimento. A cor amarela 

significa: 

a) São as vítimas que apresentam sinais e sintomas que demonstram um estado crítico e 

necessitam tratamento e transporte imediato. 

b) São as vítimas que apresentam sinais e sintomas que permitem adiar a atenção e podem 

aguardar pelo transporte.  

c) Significa sem prioridade porque estão em morte clínica óbvia. 

d) São vítimas que podem ser ignoradas porque não estavam presentes no momento do 

acidente. 

e) São as vítimas que apresentam lesões obviamente mortais ou para identificação de 

cadáveres. 
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21 - Uma senhora de 40 anos, chegou ao Pronto Atendimento relatando ter sido agredida pelo 

porquinho-da-índia de seu filho. Apresenta lesão tipo arranhadura na mão esquerda.  É conduta de 

enfermagem imediata:  

 a) Lavagem do ferimento com água e sabão.   

 b) Aplicar o soro antirrábico.  

 c) Aplicar a vacina antirrábica.   

 d) Aplicar a vacina antitetânica.   

 e) Aplicar a vacina contra a febre amarela.   

22 - Ambulância é um veículo (terrestre, aéreo ou aquaviário) que se destine exclusivamente ao 

transporte de enfermos. Há vários tipos de ambulância e a do tipo A é aquela destinada ao transporte 

em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida, para remoções simples e de 

caráter eletivo. Esse tipo de ambulância deve estar equipada com: 

I - Ressuscitador manual adulto/infantil. 

II - Equipamento de radiocomunicação em contato permanente com a central reguladora.  

III - Maca com rodas. 

IV - Suporte para soro e oxigênio medicinal. 

V - Aspirador tipo Venturi. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, II e III 

b) I, III e V 

c) III, IV e V 

d) II, III e V 

e) II, III e IV 

23 - Assinale a alternativa que caracteriza o atendimento pré-hospitalar  de uma vítima com 

queimadura: 

a) Remoção das vestes aderidas ao corpo da vítima. 

b) Remoção das vestes não aderidas ao corpo da vítima. 

c) Proteção da área queimada com pomada a base de antibiótico. 
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d) Instalar soro com medicação para profilaxia de infecção. 

e) Aquecimento da lesão. 

24 -  s sinais e sintomas da  índrome de Abstin ncia do  lcool variam quanto   intensidade e 

gravidade, podendo aparecer após uma redução parcial ou total da dose usualmente utilizada. São 

sinais da Síndrome de Abstinência do Álcool: 

I - Convulsões 

II - Rigidez de nuca 

III - Alucinações 

IV - Delirium tremens 

V - Diarreia 

Esta correto o que se afirma em: 

a) I, II e V 

b) II, III e IV 

c) I, III e IV  

d) III, IV e V 

e) II, IV e V 

25 - Os sinais vitais incluem a verificação da temperatura, pulso, respiração e pressão arterial. Sobre 

os sinais vitais assinale a alternativa CORRETA: 

a)  iperpnéia ou  iperventila  o é quando ocorre o aumento da frequ ncia e da profundidade 

dos movimentos respiratórios. 

b   radicardia é a frequ ncia cardíaca acima da normal. 

c  Apneia é a dificuldade na execu  o dos movimentos respirat rios. 

d) Normocardia é a aus ncia dos movimentos respirat rios. Equivale a parada respirat ria. 

e) Bradipnéia é a frequência respiratória normal.  


