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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   
 

  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 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 
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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 02 (duas) 

Raciocínio Lógico (matemática) 02 (duas) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 12 (doze) 

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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atenção! A crônica de Luis Fernando Verissimo servirá de subsídio para as questões 1 e 2:  

Papos  

- Me disseram...  

- Disseram-me.  

- Hein?  

- O correto é "disseram-me". Não "me disseram".  

- Eu falo como quero. E te digo mais... Ou é "digo-te"?  

- O quê?  

- Digo-te que você...  

- O "te" e o "você" não combinam.  

- Lhe digo? 

 - Também não. O que você ia me dizer?  

- Que você está sendo grosseiro, pedante e chato. E que eu vou te partir a cara. Lhe partir a cara. 

Partir a sua cara. Como é que se diz? (...) 

1 - As palavras destacadas (em negrito), no texto em análise estão exercendo a função morfológica 

(classe de palavras) de:  

a) pronomes  

b) substantivos  

c) advérbios  

d) artigos  

e) conjunções 
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2 - Observe: “Que você está sendo grosseiro, pedante e chato.” Com relação ao significado da 

palavra em destaque, segundo o contexto, é correto:  

a) Pedante está sendo empregado como um adjetivo que qualifica algo ou alguém que exibe de 

modo arrogante certo grau de erudição ou cultura. 

b) O termo pedante está caracterizando uma pessoa que pratica caminhadas constantemente.  

c) Pedante está sendo empregado como um adjetivo que qualifica uma pessoa culta, pois 

demonstra, através de seu discurso, conhecimentos profundos da língua portuguesa e o faz com 

sutileza.  

d) Neste contexto, pedante é tido como um termo respeitoso, pois está enaltecendo os saberes 

daquele que domina os saberes gramaticais. 

e) O pedante foi a adjetivo atribuído como uma forma de elogiar alguém que se destaca 

intelectualmente  e é mais avançado do que as outras pessoas. 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

3 - Uma família de cinco pessoas, sendo dois adultos e três crianças, foram ao cinema assistir a um 

filme e pagaram o valor total de R$ 72,00. Sabendo que o ingresso para cada criança é equivalente a 

 do valor do ingresso para cada adulto, então, com essas informações o valor do ingresso de um 

adulto é: 

a) R$ 12,00 

b) R$ 18,00 

c) R$ 15,75 

d) R$ 27,00 

e) R$ 20,00 

 

4 - Uma moldura com formato retangular tem 20 centímetros de comprimento por 16 centímetros de 

largura. Uma outra moldura, também retangular, tem 30 centímetros de comprimento e conserva a 

mesma razão entre o comprimento e a largura da primeira. Desse modo a largura da segunda moldura 

é: 

a) 32 cm 
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b) 28 cm 

c) 24 cm 

d) 22 cm 

e) 18 cm 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

5 - Perante as pesquisas atuais, com relação aos pontos extremos do Brasil, considerando as 

coordenadas Norte e Sul é correto o expresso em: 

a) Norte: nascente do rio Ailã, em Roraima e Sul: o arroio Chuí, no Rio Grande do Sul 

b) Norte: o município de  Oiapoquê em Roraima e Sul:  o arroio Chuí, no Rio Grande do Sul 

c) Norte: a ponta de Seixas na Paraíba e Sul: o arroio Chuí, no Rio Grande do Sul 

d) Norte: o rio Moa no Acre e Sul:  o arroio Chuí, no Rio Grande do Sul 

e) Norte: o parque Nacional Canaima no Pará e Sul: o arroio Chuí, no Rio Grande do Sul 

Fonte: https://brasilemsintese.ibge.gov.br/territorio/dados-geograficos.html 

6 - Plaumann dedicou 70 anos da sua vida à catalogação de insetos, e morreu no dia 22 de setembro 

de 1994, há 25 anos, porém deixou uma herança inigualável, ou seja, o maior museu entomológico da 

América Latina. Localizado em Seara, no Oeste de Santa Catarina, o museu abriga mais de 80 mil 

exemplares de 17 mil espécies diferentes de insetos. A coleção de borboletas do Museu 

Entomológico Fritz Plaumann rendeu a cidade o apelido de 'Terra das Borboletas'.  

Diante do exposto, assinale a alternativa que indica quem é o atual  detentor do referido acervo: 

a) Universidade Federal de Santa Catarina 

b) Prefeitura Municipal de Seara 

c) Banco do Brasil 

d) Fundação Catarinense de Cultura 

e) Universidade Federal da Fronteira Sul 

7 - Hoje, no século XXI, os sociólogos defendem que a democracia está em crise. O principal 

argumento é que os representantes do povo não servem aos interesses públicos, mas aos do mercado 

privado. Nesse sentido, se almejamos um país pautado em princípios democráticos, antes de tudo, 

https://brasilemsintese.ibge.gov.br/territorio/dados-geograficos.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/cidade/seara.html
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precisamos saber em que consiste a democracia. Sendo assim, assinale a alternativa que define o 

termo democracia:  

a) é uma ideologia política e socioeconômica, que pretende promover o estabelecimento de 

uma sociedade igualitária, sem classes sociais e apátrida, baseada na propriedade comum dos 

meios de produção. 

b) é uma medida extrema e pode acarretar restrições às liberdades individuais. 

c) é um processo de convivência social em que o poder emana do povo, há de ser exercido, 

direta ou indiretamente, pelo povo e em proveito do povo. 

d) é um regime governamental no qual todos os poderes do Estado estão concentrados em um 

indivíduo, um grupo ou um partido.  

e) refere-se a qualquer uma das várias teorias de organização econômica que advogam a 

administração e propriedade pública ou coletiva dos meios de produção e distribuição de 

bens, propondo-se a construir uma sociedade caracterizada pela igualdade de oportunidades 

e meios para todos os indivíduos, com um método isonômico de compensação.  

8 - Observe os dados apresentados pelo Censo 2010, analise-os e assinale a alternativa que ratifica 

suas considerações:  

 

   

I – Dos estados da Região Sul o Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram os estados com o menor e 

o maior crescimento populacional, respectivamente.   

II- Santa Catarina apresentou índices de crescimento populacional superiores se comparado ao índice 

nacional. 
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III - Os índices de crescimento populacional da região Sudeste foram inferiores ao apresentado pela 

nação brasileira. 

IV- Os índices de crescimento populacional da região Sudeste foram superiores àqueles da região 

Sul, mas inferiores daqueles apresentados pelo contexto nacional. 

a) V – V – V – V  

b) F – V – V – V 

c) V – F – V – V 

d) V – V – F – V 

e) V – V – V – F 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

9 - A higienização das mãos dos profissionais de saúde é fato primordial para a prevenção e redução 

das infecções relacionadas à assistência à saúde. Além da higienização correta das mãos deve-se 

observar as seguintes recomendações: 

I - Mantenha as unhas naturais, limpas e curtas. 

II - Usar esmaltes transparentes (tipo base) nas unhas. 

III - Não usar anéis, pulseiras e outros adornos. 

IV - Não usar creme hidratante nas mãos, mesmo que individual.  

V - Não usar unhas postiças. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, II e V. 

b) I, IV e V. 

c) II, III e IV. 

d) III, IV e V. 

e) I, III e V. 
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10 - O processo físico ou químico que destrói todos os microrganismos patogênicos de objetos 

inanimados e superfícies, com exceção de esporos bacterianos é chamado de:  

a) Desinfecção 

b) Limpeza 

c) Esterilização 

d) Assepsia 

e) Antissepsia  

11 - O Sistema de Saúde do Brasil (SUS) é Universal e é regido pelos princípios filosóficos e 

organizativos. Um dos princípios organizativos de SUS é a Participação Popular, que significa: 

a) Considerar as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. 

b) Que os serviços devem ser organizados em níveis crescentes de complexidade, circunscritos 

a uma determinada área geográfica, planejados a partir de critérios epidemiológicos, e com 

definição e conhecimento da população a ser atendida. 

c) A participação dos Conselhos e Conferências de Saúde, que visam formular estratégias, 

controlar e avaliar a execução da política de saúde. 

d) Redistribuir o poder e a responsabilidade entre os três níveis de governo. 

e) Articulação entre os serviços que já existem, visando o comando unificado dos mesmos. 

12 - A medida da Pressão Arterial deve ser feita com técnica adequada, utilizando-se aparelhos 

confiáveis e devidamente calibrados. Algumas situações interferem no valor da pressão arterial, 

assim o profissional deve certificar-se:  

I -  Que o paciente não está com a bexiga cheia. 

II - Que o paciente praticou exercícios físicos. 

III - Que paciente não ingeriu bebidas alcoólicas, até 30 minutos antes. 

IV - Que o paciente está com as pernas cruzadas. 

V - Que o paciente não fumou até 30 minutos antes. 
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Está correto o que se afirma em: 

a) I, II e III. 

b) II, III e IV. 

c) III, IV e V. 

d) I, III, e V. 

e) I, II, III, IV e V. 

13 - A equipe de Saúde da Família deve atuar, de forma integrada no atendimento ao paciente 

hipertenso, e fazer atividades de educação em saúde na prevenção desse agravo, com competências 

definidas para cada professional, assim:  compete ao Técnico de enfermagem, Exceto:  

a) Verificar os níveis da pressão arterial, peso, altura em indivíduos da demanda espontânea da 

unidade de saúde.  

b) Orientar a comunidade sobre a importância das mudanças nos hábitos de vida, ligadas à 

alimentação e à prática de atividade física rotineira.  

c) Orientar as pessoas da comunidade sobre os fatores de risco cardiovascular, em especial 

aqueles ligados à hipertensão arterial e diabete. 

d) Agendar consultas e reconsultas médicas e de enfermagem para os casos indicados.  

e) Fazer a consulta de enfermagem ao indivíduo hipertenso. 

14 - A Insulina é um medicamento usado no tratamento do Diabetes Mellitus. Sua aplicação deve ser 

feita com agulha específica para a via subcutânea. O local de aplicação deve: 

a) Ser pinçado levemente entre dois dedos e a agulha deve ser introduzida completamente, em 

ângulo de 90 graus.  

b) Ser pinçado levemente entre dois dedos e a agulha deve ser introduzida completamente, em 

ângulo de 30 graus. 

c) Ser esticado levemente entre dois dedos e a agulha deve ser introduzida rente a pele, em 

ângulo de 10 graus. 
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d) Ser pinçado levemente entre dois dedos e a agulha deve ser introduzida completamente, em 

ângulo de 45 graus. 

e) Ser esticado levemente entre dois dedos e a agulha deve ser introduzida rente a pele, em 

ângulo de 10 graus. 

15 - Os locais para a aplicação de insulina são: 

I - Parte externa dos braços.  

II - Parte interna das coxas. 

III - Região abdominal. 

IV - Panturrilhas. 

V - Parte anterior das coxas. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, III e V. 

b) II, IV e V. 

c) III, IV e V. 

d) I, II e III. 

e) I, II. III, IV e V. 

16 - Ferida é qualquer lesão que interrompa a continuidade da pele. Pode atingir a epiderme a derme, 

tecido subcutâneo, fáscia muscular, chegando a expor estruturas profundas. O curativo ideal para o 

tratamento das feridas deve ter as seguintes características: 

I - Manter a umidade no leito da ferida. 

II - Manter a temperatura em torno de 37o C no leito da ferida. 

III - Manter o leito da ferida sempre seco. 

IV - Permitir sua remoção sem causar traumas no tecido neoformado.  
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V - Deve ser permeável a bactérias. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, II e V. 

b) II, III IV. 

c) I, II e IV. 

d) III, IV e V. 

e) I, II, IV e V. 

17 - A administração de medicamentos é uma das funções importantes da equipe de enfermagem. E 

um dos itens para a segurança do paciente relacionado a administração de medicamento refere-se a 

dose certa. Muitas vezes não se disponibiliza do medicamento na dose prescrita pelo médico, 

precisando assim fazer a diluição correta da dose para sua administração. Se a prescrição é 

administrar 250 mg de Amoxacilina 250mg por via oral de 8/8h. Tem disponível na unidade 

suspensão oral de 125mg/ml. Quantos ml deve ser administrado de 8/8h? 

a) 1,5ml 

b) 2,0ml 

c) 2,5ml 

d) 0,5ml 

e) 1,0ml 

18 - A enfermagem compreende um componente próprio de conhecimentos científicos e técnicos, 

construído e reproduzido por um conjunto de práticas sociais, éticas e políticas que se processa pelo 

ensino, pesquisa e assistência. Realiza-se na prestação de serviços à pessoa, família e coletividade, no 

seu contexto e circunstâncias de vida. Eticamente é regida pelo “Código de ética dos profissionais de 

enfermagem”. Na seção das relações com a pessoa, família e coletividade, consta como proibições, 

exceto: 

a) Negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou 

emergência. 
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b) Provocar aborto, ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação. 

c) Registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo de 

cuidar. 

d) Registrar informações parciais e inverídicas sobre a assistência prestada. 

e) Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da 

possibilidade de riscos. 

19 - A Lei n° 8.142, de 28 de Dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na 

gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área da saúde e dá outras providências, afirma que:  O Sistema Único de Saúde (SUS), 

contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes 

instâncias colegiadas: 

I - Conferência de Saúde 

II - Secretaria de Saúde 

III - Conselho de Saúde 

IV - Regional de Saúde 

V - Vigilância em saúde 

Está correto o que se afirma em: 

a) III e V. 

b) I e III. 

c) IV e V. 

d) II, IV e V. 

e) II e V. 

20 - A comunicação é considerada uma necessidade fundamental, cuja satisfação envolve um 

conjunto de condições bio-psicossociais. É mais do que uma troca de palavras, trata-se de um 

processo dinâmico que permite que as pessoas se tornem acessíveis umas às outras por meio do 

compartilhamento de sentimentos, opiniões, experiências e informações. A comunicação é essencial 
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na área de saúde, pois, por meio dela são obtidas informações valiosas para a condução terapêutica. 

Quando atendermos a pessoa idosa devemos: 

I - Tratá-lo como vovô, querido, ou utilizar termos diminutivos, como bonitinho, lindinho.  

II - Chama-lo pelo próprio nome ou da forma como ele preferir. 

III - Falar de frente, sem cobrir a boca. 

IV - Perguntar se entendeu bem a explicação. 

V - Nunca atenda o idoso sozinho, exija sempre a presença de um familiar. 

Está correto o que afirma em: 

a) I, III e IV. 

b) II, IV e V. 

c) III, IV e V. 

d) II, III e IV. 

e) II, III, IV e V. 

 


