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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; 

 

 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 3 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferencia dos Cartões Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões Resposta e as Provas; 

 

 A Prova será escrita, terá duração mínima de 30 (trinta) minutos e máxima de 3HORAS (três 

horas) e será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 5 

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 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos na Área da Saúde 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos  05 (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 objetivas 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 

1 - Há erro de concordância nominal na frase: 

a) Nenhuns motivos me fariam ir. 

b) Estavam bastante fracos. 

c) – Muito obrigada, disse a mulher. 

d) As crianças mesmas consertariam tudo. 

e) Levou camisa, calça e bermuda velhos. 

2 - Marque a opção em que as palavras grifadas são adjetivos. 

a) As rápidas transformações serão mais asfixiantes. 

b) Infelizmente não podemos mais parar o mundo. 

c) O homem comum pode criar outras condições de vidas. 

d) O ano dois mil passou a ser um ponto de referência. 

e) Veja a resposta amanhã. 

3 - Assinale a alternativa gramaticamente incorreta: 

a) Ele é contra eu estar aqui. 

b) Como eu estava doente não houve palestra. 

c) Ele é contra mim, estar aqui é um crime. 

d) Não se vá sem eu. 

e) Não haveria entre mim e ti entendimento possível. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

4 - André tem que tomar um comprimido do remédio A, de 3 em 3 horas, um comprimido do 

remédio B de 5 em 5 horas e dois comprimido do remédio C de 6 em 6 horas. O tratamento 

com os comprimidos iniciou tomando, simultaneamente, a dose recomendada de cada remédio 

às 12 horas de segunda-feira. O próximo dia da semana que ele irá tomar as 3 doses 

simultaneamente será em: 

a) Um sábado 

b) Um domingo 

c) Uma segunda-feira 
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d) Uma terça-feira 

e) Uma sexta-feira 

5. Certo milionário resolveu dividir parte de sua fortuna entre três sobrinhas de forma que a 

divisão fosse diretamente proporcional às suas idades. As moças tinham 16,18 e 21 anos. A 

quantia a ser dividida era de R$ 631 950,00. A quantia que a mais velha recebeu foi de: 

a) 241 290,00  

b) 214 700,00   

c) c, 207 000,00   

d) 184 700,00  

e) 157 200,00 

 

6 - Numa cidade brasileira, a taxa de mortalidade infantil antes de completar um ano era de 3%. 

Se num certo ano nasceram nesta cidade 500 crianças, a previsão do número de crianças que 

deverão viver mais de um ano é de: 

a) 150 

b) 310 

c) 470 

d) 497 

e) 485 

CONHECIMENTOS GERAIS 

7 - A instalação do Município de Itá contou com a presença do então Vice-Governador de Santa 

Catarina, Heriberto Hulsen, na data de ____________. 

a) 13 de outubro de 1956 

b) 13 de outubro de 1958 

c) 13 de dezembro de 1956 

d) 13 de dezembro de 1958 

e) 13 de novembro de 1956 

8 – O Marco inicial da construção da cidade nova de Itá foi implantado em 13 de dezembro de 

1981, na praça central, sendo a obra formada por uma grande pedra amarrada entre dois troncos 

de madeira. De qual madeira são os troncos e o que representa este marco? 
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a) Grápia, representando a força do povo 

b) Imbuia, representando o ciclo dos balseiros 

c) Cerejeira, representando a força das águas 

d) Cedro, representando a coragem do povo 

e) Sassafrás, representando o ciclo dos balseiros 

9 - Qual é o maior município de Santa Catarina em extensão territorial? 

a) Florianópolis 

b) Joinville 

c) Lages 

d) Curitibanos 

e) Jaraguá do Sul 

10 – Quais os cargos que representam os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário no 

município, respectivamente? 

a) Promotor, Vereador e Prefeito 

b) Prefeito, Juiz e Vereador 

c) Prefeito, Vereadores e Juiz/Promotor 

d) Vereadores, Promotor e Prefeito 

e) Juiz, Prefeito e Vereador 

 

CONHECIMENTOS DA ÁREA DA SAÚDE 

 

11- A Política Nacional de Atenção Básica aprovada pela Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 

2011, define as características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica como, 

I- (  ) - definição do território de atuação e de população sob responsabilidade das UBS e das 

equipes; 

II- (  ) - participar do planejamento estadual  de saúde assim como do monitoramento e a 

avaliação das ações na equipe estadual de planejamento assistencial; 
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III- (  ) - não desenvolver ações educativas que possam interferir no processo de saúde-doença 

 da população assistida; 

IV- (  ) -  desenvolver ações intersetoriais, integrando projetos e redes de apoio social, voltados 

para o desenvolvimento de uma atenção integral; 

V- (  ) - realizar atenção à saúde na Unidade Básica de Saúde, no domicílio, em locais do 

território (salões comunitários, escolas, creches, praças, etc.) e outros espaços que comportem a 

ação planejada; 

Está correto o que se afirma em 

a)  I, II e III. 

b)  I, III e IV. 

c)  I, IV e V. 

d)  I, II e IV 

e)  I, III e V 

12- Entende-se por vigilância epidemiológica, segundo a lei n. 8.080de 19 de Setembro de 1990, 

a) um conjunto de ações capazes                                                                

nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da 

prestação de serviços de interesse da saúde. 

b) 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) um conjunto de atividades que se destina                                           

recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores. 

                                                                                            . 

e) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento do meio ambiente com a finalidade 

de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores relacionados às doenças crônicas 

degenerativas. 
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13- A Portaria no 4.279, de 30 de dezembro de 2010 estabelece 

a) As diretrizes para a organização da Rede de Atenção                                       

Saúde - SUS. 

b) As diretrizes para o tratamento fora do domicílio – TFD, dos serviços do Sistema Único de 

saúde – SUS. 

c) As diretrizes para o acompanhamento das licitações para a compra de materiais destinados a 

assistência no Sistema Único de Saúde – SUS. 

d) As diretrizes para a formação dos profissionais para atuarem na Estratégia Saúde da família. 

e) As diretrizes para o regime jurídico dos servidores públicos municipais. 

  -                                       tem por objetivo apoiar, ampliar, aperfeiçoar a atenção e 

a gestão da saúde na Atenção Básica/Saúde da Família. Seus requisitos são, além do conhecimento 

técnico, a responsabilidade por determinado número de equipes de ESF e o desenvolvimento de 

habilidades relacionadas ao paradigma da Saúde da Família. Criado pela Portaria GM n. 154 de 

2008o NASF 1, deve ser composto por 

a) no mínimo cinco profissionais com formação universitária, podendo ser psicólogo, assistente 

social, farmacêutico, enfermeiro e fisioterapeuta. 

                                                                                      , 

médico ginecologista, profissional da educação física, nutricionista e psicólogo.  

c) no mínimo cinco profissionais, podendo ser médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, 

agente comunitário de saúde e professor de ensino fundamental. 

d) no máximo cinco profissionais com formação universitária, entre os seguintes: psicólogo, 

assistente social, farmacêutico, enfermeiro e cirurgião dentista. 

e) no máximo três profissionais com formação universitária, podendo ser psicólogo, assistente 

social e enfermeiro. 

15- O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de 

Entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade 

do serviço. São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os 

serviços de  
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I- (  ) - Atenção primária e atenção de urgência e emergência; 

II- (  ) - Atenção secundária e atenção especializada de neurologia; 

III- (  ) - Atenção psicossocial e atenção terciária 

IV- (  ) - Atenção psicossocial e especiais de acesso aberto. 

V- (  ) - Atenção primária e atenção ortopédica em clínica hospitalar. 

Está correto o que se afirma em 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) I e IV. 

d) II e V. 

e) III e IV 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

16- Um dos objetivos da Vigilância Epidemiológica é a notificação das doenças e agravos que afetam 

os seres humanos. Em relação a notificação compulsória está correto: 

I- (   )  - Pode ser feita por qualquer cidadão  

II- (  ) - É obrigação de médicos e outros profissionais de saúde, no exercício da profissão. 

III- (   ) - Só deve ser feita quando o caso for confirmado; 

IV- (   ) - Deve ser feito em caso suspeito e ou confirmado 

V- (   ) - Toda a comunidade deve ser informada sobre o nome do paciente, onde mora para poder se 

cuidar e evitar contato com esse doente. 

Está correto o que se afirma em 

a) I, II, e III  

b) III, IV e V  

c) I, II e IV  

d)  I, III e IV  

e)  I, III e V  
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17- A via parenteral consiste na administração de medicamentos através das vias intramuscular, 

intradérmica, endovenosa ou subcutânea.  Sobre a via subcutânea está correto afirmar 

a)  A medicação é aplicada no tecido adiposo. 

b)  A medicação é aplicada no tecido muscular.  

c)  A medicação é aplicada diretamente na veia. 

d)  A medicação é aplicada dentro das camadas mais externas da pele. 

e)  A medicação é aplicada sobre a língua. 

18 - A temperatura corporal é a diferença entre a quantidade de calor produzida pelos processos 

corporais e a quantidade de calor perdida para o ambiente externo. A temperatura corporal pode ser 

medida colocando-se o termômetro na boca para a obtenção da temperatura oral, no canal anal para 

se obter a temperatura anal ou retal ou na axila, para se obter a temperatura axilar.Dos valores abaixo 

qual se considera temperatura axilar normal 

a)  37,5  

b)  36,5 

c)  38,5 

d)  34,5 

e)  37,9 

19 - A Pressão Arterial deve ser medida com técnica adequada para isso deve-se 

I- (  ) -           -                                                . 

II- (  ) - Manter o braço do paciente na altura do coração. 

III- (  ) - Certificar-se de que não praticou exercí                60- 90 minutos. 

IV- (  ) - Manter o braço do paciente abaixo do nível do coração  

V- (  ) - Inflar lentamente, de 30 em 30                      , de 60 a 80 mmHg, o nível 

estimado da pressão sistólica. 

Está correto o que se afirma em 

a)  I, II e V 

b)  I, IV e V 

c)  III, IV e V 

d)  I, II e III 

e)  II, III e IV 
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20 - A higienização das mãos é                                                                    

                                                             . Sobre a higienização das mãos é 

correto afirmar 

a) O uso de luvas substitui a higienização das mãos. 

b) Deve ser feita somente quando as mãos estiverem visivelmente sujas. 

c) Deve ser feita ao iniciar o turno de trabalho. 

d) Deve ser feita somente com preparação a base de álcool. 

           cessário retirar jóias (anéis, pulseiras, relógio), para a higienização simples das mãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


