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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM COMUNITÁRIO 

 

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 

tubo transparente, 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 

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 08h00min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01h00 (uma) hora, com tempo máximo de 03h00 (três) 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; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 15 (quinze) 

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 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

1 - Segundo Ferreira, 1992, um ano após a emancipação do município, Concórdia já era considerado 

o 11º município catarinense em termos de desenvolvimento, classificando-se, em 1937, como o 8º 

município de melhor situação financeira de Santa Catarina. 

Atualmente e de acordo com os dados do Censo de 2010 o IDH (Índice de Desenvolvimento 

Humano) apresentado pelo município faz com que Concórdia ocupe a 13ª posição no ranking 

estadual. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta o índice de IDH observado pelo Censo 

de 2010. 

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/concordia/pesquisa/37/0 

a) 0.830 

b) 0.837 

c) 0.800 

d) 0.845 

e) 0.827 

2 - Assinale a alternativa que indica, respectivamente, o maior e o menor estado brasileiro em 

extensão territorial considerando os dados oficiais do IBGE (Instituto de Geografia e 

Estatística), excluindo o Distrito Federal.  

a) Amazonas e Sergipe 

b) São Paulo e Maranhão  

c) São Paulo e Santa Catarina 

d) Amazonas e Rio Grande do Norte 

e) Amazonas e Ceará 

3 - Assinale a alternativa que apresenta, em ordem cronológica crescente, o nome dos últimos  cinco 

presidentes brasileiros desconsiderando as reeleições, caso se aplique. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/concordia/pesquisa/37/0
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a) Fernando Collor - Fernando Henrique Cardoso - Luiz Inácio Lula da Silva- Dilma Rousseff- 

Michel Temer 

b) José Sarney - Fernando Henrique Cardoso - Luiz Inácio Lula da Silva- Dilma Rousseff- 

Michel Temer 

c) Itamar Franco - Fernando Henrique Cardoso - Dilma Rousseff - Luiz Inácio Lula da Silva 

Michel Temer 

d) Fernando Henrique Cardoso - Itamar Franco - Luiz Inácio Lula da Silva- Dilma Rousseff- 

Michel Temer 

e) Itamar Franco - Fernando Henrique Cardoso - Luiz Inácio Lula da Silva- Dilma Rousseff- 

Michel Temer 

4 - Assinale a alternativa que apresenta a nominada do(s) oceano(s) que banha(m) o Brasil: 

a) Oceano Atlântico e Oceano Pacifico 

b) Oceano Atlântico 

c) Oceano Pacifico e Oceano Índico 

d) Oceano Índico 

e) Glacial Ártico e Glacial Antártico 

5 - Com relação à Rússia, sede da Copa de 2018, é correto afirmar:  

I - Vladimir Putin, reeleito no último mês de março, será presidente da Rússia, pela quarta vez, até 

2024. 

II - A Rússia é o maior país do mundo em área territorial, ocupando 1/9 da área terrestre. Ela 

ocupa metade da Europa e 1/3 do continente asiático. 

III - Os russos não usam o alfabeto latino, mas o cirílico. 
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IV - A Rússia é uma república semipresidencialista: conta com um presidente e um primeiro-

ministro. O presidente é o chefe do Estado, comandante-supremo e o mais alto nível dentro da 

Federação Russa e o Primeiro-Ministro é o chefe de Governo. 

 V - A bandeira russa é feita de três linhas horizontais branca, azul e vermelha.  

a) Todas as alternativas estão corretas, exceto a IV. 

b) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 

c) Apenas as alternativas III e V estão corretas. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

e) Todas as alternativas estão corretas, exceto a V. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM COMUNITÁRIO 

6 - As queimaduras são lesões decorrentes de agentes (tais como a energia térmica, química ou 

elétrica) capazes de produzir calor excessivo que danifica os tecidos corporais e acarreta a morte 

celular. Tais agravos podem ser classificados como queimaduras de primeiro grau, de segundo grau 

ou de terceiro grau. O tratamento imediato de emergência em caso de queimadura consiste em: 

I - Remova roupas, joias, anéis, piercings e próteses. 

II - Fure as bolhas. 

III - Cubra as lesões com tecido limpo. 

IV - Aplique solução desinfetante para limpar o local. 

V - Interrompa o processo de queimadura. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, III e V 

b) I, IV e V 

c) II, IV e V 
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d) III, IV e V 

e) I, II, III 

7 - Quanto às embalagens utilizadas para a esterilização de produtos para saúde está correto afirmar 

que:  

a) As embalagens podem se de papel kraft ou  papel manilha.  

b) As lâminas de alumínio podem ser usadas como invólucro para esterilização em auto clave. 

c) É permitido o uso de caixas metálicas sem furos para esterilização de produtos para saúde. 

d) A selagem de embalagens tipo envelope deve ser feita por termo seladora. 

e) É permitido o uso de embalagens de tecido de algodão reparadas com remendos ou cerzidas.  

8 - De acordo com o parágrafo único do art. 2º da Lei n. 7.498/86, que dispõe sobre o exercício da 

Enfermagem e dá outras providências, regulada pelo Decreto 94.406/87, a Enfermagem é exercida 

privativamente pelo (a) enfermeiro (a), pelo (a) técnico (a) de enfermagem, pelo (a) auxiliar de 

enfermagem e pela parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação. Considerando essa lei, é 

correto afirmar que: 

a) O técnico de enfermagem coordena, executa e avalia os serviços de assistência de 

Enfermagem. 

b) Na ausência do (a) enfermeiro (a), o técnico de enfermagem pode executar as atividades 

privativas do (a) enfermeiro (a). 

c) O técnico de enfermagem exerce atividade de planejamento da assistência de Enfermagem. 

d) O técnico de enfermagem, na ausência do (a) enfermeiro (a), pode realizar a prescrição de 

Enfermagem. 

e) O técnico de enfermagem executa ações assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas 

do (a) enfermeiro (a). 

9 - A insulina é um medicamento utilizado para o tratamento da Diabetes Mellitus e quanto à sua 

aplicação é correto afirmar que: 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 2/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC 

 

7 
 

a) É indicado o uso de agulhas mais curtas, inserindo-se a agulha em um ângulo de 45° para 

todas as pessoas. 

b) O rodízio nos pontos de aplicação é fator decisivo para o tratamento seguro e eficaz com 

insulina, além de prevenir a lipodistrofia.  

c) A unidade de medida da insulina é dada em Unidade Internacional (UI). Com isso, pode-se 

dizer que em cada 1 ml de solução preparada há 1 UI de insulina. 

d) O local indicado para a aplicação de insulina são os braços, na face anterior, três a quatro 

dedos abaixo da axila e acima do cotovelo. 

e) A via utilizada para a aplicação diária de insulina é a intramuscular. 

10 - Foram prescritos 30 mg de Escopolamina endovenosa em um paciente masculino que relatava 

cólica abdominal. O estoque disponível é de 20 mg em 1 ml. Qual volume da solução disponível deve 

ser preparado para administrar a dose prescrita? 

a) 1,25 ml 

b) 1,3 ml 

c) 0,8 ml 

d) 1,5 ml 

e) 0,5 ml 

11 - Síncope (desmaio) é a perda súbita, temporária e repentina da consciência devido à diminuição 

de sangue e oxigênio no cérebro. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta os cuidados que 

devem ser administrados à vítima de síncope. 

a) Colocar a vítima deitada, com sua cabeça e ombros em posição mais baixa que o resto do 

corpo, afrouxar roupas, manter ambiente arejado e lateralizar a cabeça se houver vômito. 

b) Colocar a cabeça da vítima em posição mais baixa que o resto do corpo, afrouxar roupas, 

oferecer água com açúcar e estimular deambulação. 
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c) Colocar a vítima deitada, com sua cabeça e ombros em posição mais baixa que o resto do 

corpo, afrouxar roupas, manter ambiente arejado e oferecer água com açúcar, chá ou café após 

acordar. 

d) Colocar a vítima deitada, com sua cabeça e ombros em posição mais baixa que o resto do 

corpo, manter ambiente arejado, administrar líquidos e estimular deambulação. 

e) Colocar a cabeça da vítima em posição mais baixa que o resto do corpo, manter ambiente 

arejado, não administrar bebida e estimular deambulação. 

12 - As luvas previnem a contaminação das mãos dos profissionais de saúde e ajudam a reduzir a 

transmissão de patógenos. Considerando o uso correto de luvas avalie as afirmações a seguir. 

I - Utilize-as antes de entrar em contato com sangue, líquidos corporais, membrana mucosa, pele não 

intacta e outros materiais potencialmente infectantes. 

II - Permite que se toque superfícies e materiais (tais como telefones, maçanetas, portas) com 

segurança porque as luvas protegem a disseminação de microrganismos. 

III - O uso de luvas não substitui a higienização das mãos. 

IV - Não há necessidade de troca de luva durante o contato com o paciente se for mudar de um sítio 

corporal contaminado para outro, limpo. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I e II 

b) II e III 

c) III e IV 

d) II e IV 

e) I e III 

13 - Sobre a Vacina contra a Hepatite B, está correto o que se afirma em: 

a) O esquema completo consiste em 3 (três) doses 0, 30, 90. 
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b) Deve ser aplicada por via subcutânea. 

c) Está disponível na rede pública para todas as faixas etárias. 

d) Está disponível na rede pública para indivíduos até 29 anos de idade. 

e) Deve ser aplicada 0,3 ml cada dose. 

14 - O atendimento ao idoso que procura uma unidade de saúde deve obedecer os seguintes aspectos, 

exceto: 

a) O estabelecimento de uma relação respeitosa, considerando que, com a experiência de toda 

uma vida, as pessoas se tornam em geral mais sábias, desenvolvem maior senso de dignidade e 

prudência e esperam ser reconhecidas por isso. 

b) Nunca se dirigir primeiramente a seu acompanhante. 

c) Chamar a pessoa idosa por seu nome e manter contato visual, preferencialmente, de frente e 

em local iluminado, considerando um possível declínio visual ou auditivo. 

d) Partir do pressuposto de que o idoso não                                                 

feitas ou as orientações que lhe são fornecidas. 

e) A utilização de uma linguagem clara, evitando-se a adoção de termos técnicos que podem 

não ser compreendidos. 

15 - Para ter valor diagnóstico necessário, a Pressão Arterial deve ser medida com técnica adequada, 

utilizando-se aparelhos confiáveis e devidamente calibrados, respeitando-se as recomendações para 

este procedimento, conforme: 

I - Utilizar manguito de tamanho adequado ao braço do paciente, cerca de 6 a 10 cm acima da fossa 

antecubital, centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria braquial.  

II - Manter o braço do paciente na altura do coração, livre de roupas, com a palma da mão voltada 

para cima e cotovelo ligeiramente fletido. 

III - Inflar rapidamente, de 10 em 10 mmHg, até 200 a 300 mmHg.  
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IV - Inflar rapidamente, de 10 em 10 mmHg, até ultrapassar, de 20 a 30 mmHg, o nível estimado da 

pressão sistólica. 

V - Esperar 1 a 2 minutos antes de realizar novas medidas. 

Esta correto o que se afirma em: 

a) I, II e III 

b) II, IV e V 

c) I, II, IV 

d) II, III e V 

e) I, II e V  

16 - A transmissão do HIV de mãe para filho é chamada de transmissão vertical e pode ocorrer: 

I - Durante a gestação. 

II - Durante o trabalho de parto e no parto. 

III - Quando a mãe troca a fralda da criança.  

IV - Pela amamentação. 

V - Durante o banho do recém-nascido. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, III e V 

b) I, II e III 

c) I, II, III e IV 

d) I, II, III, IV e V 

e) I, II e IV 

17 - A Tuberculose ainda apresenta uma prevalência alta na população, podendo ser transmitida:  
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a) Pela via sexual e sanguínea. 

b) Pela picada do mosquito Aedes Aegypti. 

c) Pela tosse. 

d) Pela ingestão de alimentos contaminados. 

e) Pelo uso abusivo de medicamentos. 

18 - A aplicação local do frio é usada após contusões, contorções, distensões e para limitar o acúmulo 

de líquido intersticial, com a finalidade de, entre outras: 

a) Diminuir o processo inflamatório. 

b) Relaxar a musculatura. 

c) Aumentar a circulação no local de aplicação. 

d) Facilitar os processos supurativos. 

e) Fluidificar os exsudatos. 

19 - Os imunobilógicos são produtos que necessitam ser mantidos sob refrigeração utilizando-se para 

isso  instalações e equipamentos adequados. No nível municipal o profissional responsável pela sala 

de vacina deve supervisionar para que  

a) Todas as vacinas sejam conservadas entre +2ºC e +8ºC, exceto a vacina da Hepatite B que é 

conservada entre -4ºC e +2ºC. 

b) Todas as vacinas são conservadas em temperatura -20ºC. 

c) Todas as vacinas sejam conservadas entre +2ºC e +8ºC. 

d) Todas as vacinas são conservadas entre +4ºC e +12ºC. 

e) Todas as vacinas são conservadas entre +2ºC e + 15ºC. 

 

20 - Os sinais vitais são indicadores do estado de saúde de uma pessoa dando informações de 

funcionamento das funções circulatórias, respiratória, neural e endócrina do corpo. Os sinais vitais 
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são exceto: 

a) Peso 

b) Temperatura 

c) Pressão Arterial 

d) Pulso 

e) Respiração 

 


