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CARGO: TÉCNICO (A) 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   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

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 Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico 02 (duas) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 03 (três) 

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 

01 – Analise o título da reportagem a seguir: 

 

(Reportagem) 

 

(Fonte adaptada: https://cryptoid.com.br> Acesso em 08 de setembro de 2021) 

Sobre a palavra “porquê” empregada acima, assinale a alternativa correta: 

a) Está ligando duas orações coordenadas, sendo que a segunda justifica a ideia contida na 

primeira. 

b) Exerce função morfológica de substantivo, com sentido de “causa de um fato, motivo, 

razão”. 

c) Está iniciando orações subordinadas que exprimem circunstância adverbial da oração 

principal. 

d) Está incorretamente empregado, uma vez que o correto, no devido contexto, é “por que”. 

e) Poderia ser corretamente substituído por “por quê”, sem prejuízos da correção gramatical e 

contextual. 

 

02 – Há erro de colocação pronominal na seguinte alternativa: 

a) Não me subestime! 

b) Ninguém se manifestou. 

c) Dê-me um cigarro! 

d) Me espere, por favor! 

e) Nunca o vi assim. 

 

03 – Há voz ativa na seguinte oração: 

a) Leram-se os livros. 

b) Os livros foram lidos pelos alunos. 

c) Eu fiz um projeto lindo. 

d) O chapéu foi comprado pelo meu filho. 

e) O bolo foi comido por mim. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

04 – Analise o triângulo retângulo a seguir: 

 

Os valores de “a”, “b” e “c” acima podem ser descobertos pelo Teorema de Pitágoras. Assim sendo, é 

correto afirmar que para descobrir o valor de “c”, basta realizar o seguinte cálculo:  

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

05 – Se o valor de R$ 4.000,00 será dividido de maneira proporcional à idade de João (10 anos) e 

Maria (15 anos), é correto afirmar que cada um receberá, respectivamente: 

a) R$ 1.600,00 e R$ 2.400,00 

b) R$ 2.000,00 e R$ 2.000,00 

c) R$ 1.900,00 e R$ 2.100,00 

d) R$ 1.800,00 e R$ 2.200,00 

e) R$ 1.600,00 e R$ 2.500,00 

 

 

 

 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 003/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA – SC 

5 
 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

06 – O trabalho na atualidade vem ganhando novas formas e modalidades, o que nem sempre 

significou melhoras. Neste contexto, surgiu o conceito de “uberização do trabalho”, um neologismo 

cujo significado pode ser resumido: 

a) Uma maior mecanização da economia a nível nacional. 

b) Uma política voltada a trabalhadores cooperados. 

c) Um fortalecimento da segurança financeira do trabalhador. 

d) Uma forma de trabalho informal, flexível e por demanda.  

e) Uma alteração na lógica produtiva por meio de novos postos de trabalho. 

 

07 – A recente crise hídrica levou a uma nova discussão sobre as matrizes energéticas brasileiras, 

embora com grande possibilidades de diversificação ainda se baseia principalmente na energia gerada 

por hidrelétricas, que correspondem cerca de 60% da energia consumida no país. Em segundo lugar 

estão: 

a) As Plantas eólicas. 

b) As usinas termoelétricas. 

c) As usinas nucleares. 

d) Os painéis solares. 

e) As usinas de biomassa. 

 

08 – Os ministérios das Relações Exteriores e da Justiça e Segurança Pública anunciaram no início de 

setembro que o Brasil poderá facilitar a imigração de afegãos, dando prioridade a mulheres, crianças, 

idosos, pessoas com deficiência e seus familiares frente ao novo regime imposto pelo Talibã. Este 

tipo de concessão recebe o nome de: 

a) Pacto mundial de refugiados. 

b) Visto Diplomático a Vulneráveis. 

c) Visto de residência temporária. 

d) Pacto Global de Direitos Humanos.  

e) Visto humanitário. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

TÉCNICO (A) EM EMFERMAGEM 

09 – Com base, na lei 8080/90, é correto afirmar que: 

a) Vigilância Epidemiológica é um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir 

riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 

produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. 

b) Vigilância Sanitária é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção 

ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde 

individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e 

controle das doenças ou agravos. 

c) É princípio do Sistema Único de Saúde – SUS, a utilização da epidemiologia para o 

estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática. 

d) A Universalidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos 

os níveis de complexidade do sistema. 

e) A descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo, 

deve ter ênfase na integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e 

saneamento básico. 

 

10 – A Resolução 564/14 relata que o profissional de Enfermagem atua com autonomia e em 

consonância com os preceitos éticos e legais, técnico-científico e teórico-filosófico; exerce suas 

atividades com competência para promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com: 

a) Respeito aos direitos civis inerentes ao exercício da profissão. 

b) Os princípios da Ética e da Bioética. 

c) Um cuidado profissional seguro e livre de danos. 

d) Cuidados à pessoa, à família e à coletividade. 

e) A prevenção de agravos e doenças, no alívio do sofrimento. 

 

11 – O artigo 6º da Lei Orgânica de Saúde, cita, ações incluídas, no campo de atuação do Sistema 

Único de Saúde (SUS), das quais, é incorreta a citada em: 

a) A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico. 

b) A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano. 
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c) A ordenação da formação de recursos humanos, na área de saúde. 

d) O controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde 

humana e animal, em todo seu teor. 

e) A formulação e execução da política de sangue e seus derivados. 

 

12 – A fossa antecubital apresenta dois formatos anatômicos mais comuns: o formato em H ou 

formato em M. Locais, comumente, utilizados na punção venosa para terapias e coleta de sangue 

venoso, como vemos, abaixo: 

 

Fonte: https://pncq.org.br/uploads/2019/PNCQ-Manual_de_Coleta_2019-Web-24_04_19.pdf 

Considerando a localização anatômica, e a nomenclatura das veias, temos, pela imagem: 

a) Basílica (1); Cefálica (2); Cubital mediana (3); Cefálica mediana (4) Basílica mediana (5). 

b) Cefálica (1); Basílica (2); Cubital mediana (3); Cefálica mediana (4) Basílica mediana (5). 

c) Basílica (1); Cefálica (2); Cefálica mediana (3); Cubital mediana (4) Basílica mediana (5). 

d) Cefálica (1); Basílica (2); Cubital mediana (3); Basílica mediana (4) Cefálica mediana (5). 

e) Cefálica (1); Basílica (2); Basílica mediana (3); Cubital mediana (4) Cefálica mediana (5). 

 

13 – O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, aponta que: 

a) É direito profissional conhecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão que envolvam 

pessoas e/ou local de trabalho sob sua responsabilidade profissional. 

b) É dever profissional exercer a Enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e 

ambiental, autonomia, e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os 

princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos. 
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c) É dever profissional aprimorar seus conhecimentos técnico-científicos, ético-políticos, 

socioeducativos, históricos e culturais que dão sustentação à prática profissional. 

d) É direito profissional cumprir, no prazo estabelecido, determinações, notificações, citações, 

convocações e intimações do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. 

e) É infração ética aborto, ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, mesmo 

nos casos permitidos pela legislação vigente. 

 

14 – Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, a sequência 

correta das proposições a seguir é, respectivamente: 

( ) CERUME - Secreção cerosa das glândulas ceruminosas do ouvido externo. 

( ) CIESE - O mesmo que Gravidez. 

( ) CIRSÓIDE - Duro, com predominância do tecido conjuntivo. 

( ) CLAUDICAR - Temor mórbido dos recintos fechados. 

a) V – F – F – V  

b) V – F – V – F  

c) F – V – F – V  

d) F – V – V –  F 

e) V – V – F – F  

 

15 – É correto afirmar que epidermófitos são tipos de: 

a) Vírus. 

b) Helmintos. 

c) Fungos. 

d) Protozoários. 

e) Bactérias. 

 

16 – A Técnica em Enfermagem diluiu uma ampola de omeprazol 20 mg, em 6 mL de água destilada. 

Dessa diluição, ela aspirou, apenas 2,4 mL, rediluiu em 7,6 mL e aplicou, em uma criança de 3 anos, 

4 mL. Qual a dosagem prescrita pelo médico? 

a) 3,2 mg. 

b) 0,8 mg. 

c) 1,5 mg. 

d) 2,9 mg. 
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e) 4,0 mg. 

 

17 – Foi prescrito 300 mL de soro glicosado 5%, acrescido de 20 mL de glicose 50%, 10 mL de Kcl, 

10 mL de NaCl, 10 mL de vitamina C, para infusão em 6 horas. O gotejamento será de, 

aproximadamente: 

a) 41 gotas por minuto. 

b) 35 gotas por minuto. 

c) 47 gotas por minuto. 

d) 39 gotas por minuto. 

e) 50 gotas por minuto. 

 

18 – Sobre a vacina covid-19 (recombinante) (FioCruz/Oxford) é correto afirmar que: 

a) É administrada, exclusivamente, por via intramuscular, na dose de 0,3 mL. 

b) É administrada, exclusivamente, por via intramuscular, na dose de 0,8 mL. 

c) É administrada, exclusivamente, por via intramuscular, na dose de 0,5 mL. 

d) É administrada, exclusivamente, por via subcutânea, na dose de 0,5 mL. 

e) É administrada, exclusivamente, por via subcutânea, na dose de 0,3 mL. 

 

19 – Analise os itens, abaixo, sobre as doenças infecciosas: 

I – O Botulismo é uma doença contagiosa, resultante da ação de potente neurotoxina. Apresenta-se 

sob três formas: Botulismo alimentar, Botulismo por ferimentos e Botulismo intestinal. 

II – O Cancro Mole é de transmissão, exclusivamente, sexual, mais frequente nas regiões 

tropicais. Seu agente etiológico é a bactéria Haemophilus ducrey. 

III – A Cólera é infecção intestinal aguda, causada pela enterotoxina do bacilo da Cólera Vibrio 

cholerae, frequentemente assintomática ou oligossintomática, com diarreia leve. Pode se 

apresentar de forma grave, com diarreia aquosa e profusa, com ou sem vômitos, dor abdominal e 

câimbras. 

Está correto o que se afirma em: 

a) II e III, apenas. 

b) I, apenas. 

c) I e II, apenas. 

d) I e III, apenas. 

e) I, II e III. 
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20 – Pela técnica de coleta de sangue pelo sistema a vácuo, a descrição da técnica indica que: 

a) Com o bisel voltado para cima puncionar a veia formando um ângulo de 15º entre a agulha e 

o antebraço do paciente. 

b) Com o bisel voltado para baixo puncionar a veia formando um ângulo de 30º entre a agulha 

e o antebraço do paciente. 

c) Com o bisel voltado para cima puncionar a veia formando um ângulo de 30º entre a agulha e 

o antebraço do paciente. 

d) Com o bisel voltado para cima puncionar a veia formando um ângulo de 45º entre a agulha e 

o antebraço do paciente. 

e) Com o bisel voltado para baixo puncionar a veia formando um ângulo de 45º entre a agulha 

e o antebraço do paciente. 

 

 

 

 


