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CARGO: TÉCNICO EM 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
2

A

B
B

C

D
D

E
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 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para
realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A Prova
será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 04 alternativas
(a, b, c, d), possuindo somente uma alternativa correta;
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 O Caderno de Provas será composto:

CONTEÚDO
Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais/Atualidades
Conhecimentos Específicos
Total de Questões

Nº DE QUESTÕES
04 (quatro)
04 (quatro)
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
LINGUA PORTUGUESA
Atenção! A Charge abaixo servirá de subsídio para as questões 1 a 4:

1 - Analisando o gênero textual apresentado assinale a sentença verdadeira:
a) A linguagem utilizada pelo personagem expressa um sentido conotativo e outro denotativo
provocando dessa forma o humor.
b) A linguagem utilizada pelo personagem permite apenas a compreensão do sentido denotativo
da mensagem.
c) As figuras servem apenas para ilustrar o gênero textual em estudo e não complementam a
mensagem transmitida.
d) O uso do pronome ESTE é empregado pois está fazendo concordância com “eu vou
começar”.
2 - “Este ano eu vou começar com o pé direito”. Observando as palavras em destaque é possível
afirmar:
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a) Trata-se de dois verbos regulares.
b) Trata-se de dois verbos da primeira conjugação.
c) Trata-se de uma locução verbal.
d) Trata-se de dois verbos no pretérito imperfeito.
3 - As palavras “começar” e “direito” são palavras trissílabas, pois apresentam três silabas. Assinale a
alternativa que apresentar palavras trissílaba, polissílaba e dissílaba respectivamente:
a) cachorro – helicóptero – hélice
b) açougue – fé – barco
c) caderno – computador – água
d) rimário – bandeira – quais
4 - Assinale a alternativa na qual a palavra NÃO deve ser completada assim como “começar”.
a) a____afrão
b) proci____ão
c) mi____anga
d) pun____ão

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES
5 - Considerando os aspectos culturais, históricos ou geográficos do município de Arabutã assinale V
(verdadeiro) ou F (falso) para as informações abaixo e em seguida escolha a alternativa que ratifica
as respostas dadas:
( ) Em 1927 chegaram à Arabutã uma leva de imigrantes, vindos da Romênia que aqui, a troco de
serviços recebiam terras e comida da colonizadora Mósele Eberle. É a esses imigrantes que se deve a
colonização de Arabutã, pois foram eles que abriram estradas para mais tarde servirem de passagem a
novos imigrantes que vinham chegando.
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( ) Ao município também foi dado o nome de Pipoca por motivo de que caboclos ficaram ilhados
durante uma enchente, entre o Rio Jacutinga e Lajeado Canoas, e sua alimentação por vários dias, foi
pipoca.
(

) O nome Arabutã, que na língua Guarani quer dizer Pau Brasil, foi atribuído ao município

devido a uma madeira idêntica encontrada às margens do Rio Jacutinga.
(

) O Município de Arabutã foi criado em 12 de dezembro de 1991 pela lei 8.474, publicada no

diário oficial n° 14.345 de 1991. Arabutã foi distrito de Concórdia no período de 1938 até 31 de
março de 1991, quando foi votado o plebiscito pela emancipação, tornando-se, no dia 12 de
Dezembro de 1991, um Município politicamente emancipado. A emancipação política ocorreu com a
posse do primeiro prefeito, em 1 de janeiro de 1992.
(

) A população rural é inferior aquela da área urbana.
Fonte: http://www.arabuta.sc.gov.br/municipio/index/codMapaItem/6758 Acesso em 17/03/2018

a) F – V – V – V – F
b) V – V – F – F – V
c) V – V – V – V – F
d) V – V – V – F– F
6 - Foi destaque, nas últimas semanas, na imprensa nacional e internacional o assassinato da
vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco e seu motorista, Anderson Pedro Gomes. A vereadora
era uma socióloga, feminista, militante dos direitos humanos e política brasileira. Indiscutivelmente,
o acontecimento retomou de modo veemente a discussão sobre os Direitos Humanos. O Brasil, com
suas acentuadas desigualdades sociais e econômicas, promove diversificadas ações destinadas à
promoção e à defesa dos direitos humanos. A discussão dos Direitos Humanos e as ações técnicas e
políticas relacionadas a esse tema, têm mobilizado a mídia nacional e, consequentemente, elevado a
consciência da sociedade brasileira sobre assuntos que são extremamente importantes para a
promoção da cidadania e para o respeito aos direitos humanos.
Um exemplo disso foi a criação da Comissão Nacional da Verdade ativa durante o período de 2012
a 2014 que teve como objetivo “apurar graves violações de direitos humanos ocorridas entre 18 de
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setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988”. A Comissão Nacional da Verdade investigou crimes
ocorridos durante:
a) primeira Guerra Mundial
b) guerra do Contestado
c) ditadura militar
d) anos 90
7 - A Lei Complementar nº 159, de 29 de dezembro de 2014 dispõe sobre o estatuto dos servidores
públicos do município de Arabutã, das fundações municipais e dá outras providências. No artigo 2º
do referido documento há um rol de conceitos ligados ao funcionalismo público. Observe a seguinte
definição e correlacione-a com os conceitos nominados:
“posição jurídica estabelecida na organização do serviço público, com denominação própria,
atribuições específicas e estipêndio correspondente pago pelo erário municipal, para ser provido e
exercido por um titular, na forma estabelecida em lei”.
a) Cargo público
b) Exercício
c) Licença
d) Lotação
8 - Os símbolos e hinos são manifestações gráficas e musicais, de importante valor histórico, criadas
para transmitir o sentimento de união nacional e mostrar a soberania do país. Segundo a Constituição,
os quatro símbolos oficiais da República Federativa do Brasil são a Bandeira Nacional, o Hino
Nacional, o Brasão da República e o Selo Nacional. Sua apresentação e seu uso são regulados pela
Lei n. 5.700 de 1º de setembro de 1971. Com relação ao Hino Nacional Brasileiro destacamos que
em 1890, por meio do Decreto nº 171, a composição musical do maestro Francisco Manoel da Silva
foi conservada como o Hino Nacional e durante um período aproximado de 32 anos, cantava-se o
hino com letras diferentes e inadequadas, nem sempre ajustadas à beleza e a dignidade da música.
Somente às vésperas do 1º Centenário da Independência, em 6 de setembro de 1922, o Decreto nº
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15.671

oficializou

a

letra

definitiva

do

Hino

Nacional

que

foi

escrita

por______________________________________.
a) Raimundo Teixeira Mendes
b) Osório Duque Estrada
c) Artur Zauer
d) Manuel Deodoro da Fonseca

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
9 - O Sistema Digestório é formado por um conjunto de órgãos cuja função é transformar os
alimentos, por meio de processos mecânicos e químicos. O órgão que une a cavidade oral ao
estômago é:
a) Faringe
b) Esôfago
c) Nasofaringe
d) Laringe
10 - Uma alimentação saudável é aquela que reúne os seguintes atributos: é acessível e não é cara,
valoriza a variedade, as preparações alimentares usadas tradicionalmente, é harmônica em quantidade
e qualidade, naturalmente colorida e segura sanitariamente. Os Dez Passos para uma Alimentação
Saudável são orientações práticas, sugeridas pelo Ministério da saúde, sobre alimentação para
pessoas saudáveis com mais de dois anos de idade. Dentre eles destaca-se, exceto:
a) Fazer pelo menos quatro refeições (café da manhã, almoço, jantar e ceia) e dois lanches
saudáveis por dia.
b) Comer feijão com arroz todos os dias ou, pelo menos, cinco vezes por semana.
c) Consumir, no máximo, uma porção por dia de óleos vegetais, azeite, manteiga ou margarina.
d) Diminuir a quantidade de sal na comida e retire o saleiro da mesa.
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11 - O SINAN é o sistema de informação utilizado pelo Ministério da Saúde no armazenamento e
processamento de dados referentes às doenças de notificação compulsória. O que significa esta sigla?
a) Sistema de Informação de Agravos de Notificação.
b) Sistema Nacional de Agravos Suspeitos para Notificação.
c) Sistema de Informação Nacional de Agravos de Investigação.
d) Sistema de informação internacional de agravos de notificação.
12 - A verificação dos Sinais Vitais é uma das atividades básicas realizadas pela equipe de
enfermagem e são indicadores do estado de saúde do paciente. Refere-se à Temperatura, Pulso,
Respiração e Pressão arterial. Sobre A Pressão Arterial está correto o que se afirma em:
a) A pressão mínima é quando ocorre a contração do coração (sístole).
b) A pressão máxima ocorre quando há o relaxamento do coração (diástole).
c) Considera-se pressão ótima 120/80 mmHg.
d) Para medir a Pressão Arterial manter o braço do paciente acima da altura do coração.
13 - A temperatura corporal pode ser verificada em várias regiões do corpo. Nas Unidades Básicas
de Saúde verifica-se na região axilar e utiliza-se o mesmo termômetro para verificar a temperatura
dos pacientes, assim devemos:
a) Lavar o termômetro em água corrente no início e no termino do turno de trabalho.
b) Limpar o termômetro com clorexidine (haste para bulbo) antes e após a realização do
procedimento.
c) Usar o termômetro diretamente de um paciente para o outro, sem qualquer procedimento de
limpeza.
d) Limpar o termômetro com álcool a 70% (haste para bulbo) antes e após a realização do
procedimento.
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14 - A administração de medicação configura-se uma das mais importantes responsabilidades do
Técnico em Enfermagem e a respeito da técnica de aplicação de injeções intramusculares, assinale a
afirmativa INCORRETA:
a) O músculo vasto lateral da coxa é local de escolha na aplicação de injeções intramusculares
em lactentes por não se encontrar neste músculo grandes vasos e nervos e por representar
grande massa muscular nesta faixa etária.
b) Após a inserção da agulha no músculo, a aspiração é realizada para verificar se há retorno
venoso.
c) As aplicações de injeções intramusculares devem ser realizadas em ângulo de 45° a fim de
garantir que a agulha atinja o músculo profundamente.
d) Esta via a absorção é mais rápida que a via oral.
15 - Em relação à Hanseníase está correto o que se afirma em:
a) Doença febril aguda causada por um vírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, que se
desenvolve em áreas tropicais e subtropicais.
b) Causada pelo Mycobacterium leprae; ataca a pele e nervos periféricos, mas pode afetar
outros órgãos como o fígado, os testículos e os olhos.
c) Facilmente transmitida pelo ar, saliva ou a partir do contato direto com outros tipos de
secreções corporais do indivíduo contaminado.
d) Doença infecciosa grave, causada por vírus que pode levar a insuficiências hepática e renal,
icterícia, manifestações hemorrágicas e cansaço intenso.
16 - São princípios doutrinários do SUS:
I - Equidade
II - Solidariedade
III - Universalidade
IV - Cidadania
9
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V - Integralidade
Está correto o que se afirma em:
a) I, IV e V
b) II, III e IV
c) III, IV e V
d) I, III e V
17 - A Sra. AMP compareceu na unidade de saúde com a seguinte prescrição médica (receita) 50
unidades de insulina NPH, Aplicar agora. A via de administração deverá ser:
a) Subcutânea
b) Intradérmica
c) Intramuscular
d) Endovenosa
18 - A vacina contra a Hepatite B está Disponível, para o calendário oficial de Santa Catarina, para
todas as faixas etárias. Para crianças o esquema completo consiste em:
a) Quatro doses sendo a primeira ao nascer e há segunda 30 dias após a aplicação da primeira
dose e a terceira 60 dias após a aplicação da primeira dose e, a quarta dose 180 após a aplicação
da primeira dose.
b) Uma dose: Preferencialmente aos 9 meses de idade, mas pode ser dado em qualquer idade.
c) Duas doses, a primeira com 2 meses de idade e a segunda observando intervalo mínimo de
30 dias.
d) Três doses sendo a primeira aos nascer e há segunda 30 dias após a aplicação da primeira
dose e a terceira, 180 após a aplicação da primeira dose.
19 - Em todas as visitas domiciliares, é fundamental que o profissional de saúde saiba identificar
sinais de perigo

saúde da criança. As crianças menores de 2 meses podem adoecer e morrer em um
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ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTÃ - SC

curto espaço de tempo por infecções bacterianas graves. São sinais que indicam a necessidade de
encaminhamento da criança ao serviço de saúde com urgência:
I - Vômitos importantes (ela vomita tudo o que ingere).
II - Convulsões ou apneia.
III - Frequência cardíaca abaixo de 100bpm.
IV - Frequência respiratória de 50mrpm.
V - Fontanela (moleira) plana.
Está correto o que se afirma em:
a) I, II e V
b) III, IV e V
c) I, II e IV
d) I, II e III
20 - As quedas representam um grande problema para as pessoas idosas dadas as suas consequências
(injúria, incapacidade, institucionalização e morte) que são resultado da combinação de alta
incidência com alta suscetibilidade

lesões. Cerca de 30% das pessoas idosas caem a cada ano

(BRASIL, 2013). As causas mais comuns relacionadas às quedas de pessoas idosas na comunidade
são, Exceto:
a) Fraqueza/distúrbios de equilíbrio e marcha.
b) Tontura/vertigem.
c) Alteração postural.
d) Convívio familiar.

11

