
PROCESSO SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPEMA 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 NÍVEL: MÉDIO 

CADERNO DE PROVAS 

 

Nome: Assinatura: Nº da inscrição 

   
 

 

Antes de iniciar a prova leia com atenção as orientações 

 
 

01 – PREPARAÇÃO ANTES DE INICIAR A PROVA 

A) Em cima da carteira Você deverá ter apenas o Caderno de Prova, Cartão resposta, caneta, 

lápis; poderá também ter garrafa ou copo de água.  

B) Objetos como bolsa, carteira com documentos, celular, relógio, deverão ser colocados no 

chão. O Celular também deverá ser desligado. 

C) Muito importante: confira se o seu Caderno de Prova é do cargo que Você se inscreveu. O 

nome do cargo está no cabeçalho desta folha. Confira também o seu Cartão Resposta. Nele 

deverá estar constado o seu nome, cargo e o número de inscrição. 

 

02 – COMO FAZER A PROVA 

A) Somente inicie a prova no momento em que receber a autorização da equipe de fiscalização. 

B) Leia com muita atenção cada pergunta. Assinale as respostas primeiramente no Caderno de 

Prova. Preencha o Cartão Resposta somente no final, depois de revisar as respostas. 

Importante: o Caderno de Prova poderá ser utilizado para fazer cálculos, anotações e poderá 

conter rasuras. 

C) O Cartão Resposta deverá ser preenchido de forma idêntica ao cartão de loteria. O espaço do 

retângulo deve ser totalmente preenchido, com caneta esferográfica azul ou preta. 

D) Questões que Você acha que contém erros: Você poderá entrar com RECURSO de acordo 

com a forma estabelecida no Edital. Depois de entregar a prova e se retirar da sala Você poderá 

fazer contato com a equipe de Coordenação e informar o Cargo e o número da questão que, na 

sua opinião, contém erro. 

 

03 – PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA 

A) O Cartão Resposta tem dois espaços distintos. O primeiro, com 5 linhas para Você preencher o 

número de sua inscrição. O segundo com o número de questões para Você preencher a 

alternativa correta de cada uma das perguntas. 
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B) Como preencher o seu número de inscrição no Cartão: O seu número de inscrição contém 5 

algarismos e cada uma das 5 linhas contém algarismos de 0 (zero) a 9. Então o primeiro número 

de sua inscrição (da esquerda para a direita) deverá ser preenchido na primeira linha. O segundo 

número de sua inscrição na segunda linha, e assim até o quinto. 

C) Como preencher as alternativas corretas de cada uma das perguntas: O Cartão contém o 

espaço com o número da questão e retângulos com as 4 alternativas de resposta (A,B,C,D). 

Então, preencha o retângulo correspondente a alternativa de cada questão que Você escolheu 

como a CORRETA. 

Importante: depois de preenchida a alternativa de cada questão não poderá ser alterada. 

 

04 – ENTREGA DA PROVA E CARTÃO RESPOSTA 

A) Concluído o preenchimento do Cartão Resposta Você deverá entregá-lo, juntamente com o 

Caderno de Prova para a equipe de fiscalização; 

B) Não esquecer de colocar o seu nome, assinatura e número de inscrição na Folha de 

Orientações. 

C) Importante: o Cartão Resposta deverá ser entregue devidamente assinado. 

 

05 – LEMBRETES: É PROBIDO AOS CANDIDATOS: 

A) Falar com outros candidatos durante a prova 

B) Fazer comentários sobre questões em voz alta. Em havendo dúvida chamar o fiscal. 

C) Retirar-se da sala sem acompanhamento de um dos fiscais. 

D) Retirar-se da sala com o Celular. 

E) Entregar o Caderno de Provas e o Cartão Resposta, antes de 1 hora do horário de início da 

Prova. 

 

ESTE ESPAÇO VOCÊ PODERÁ UTILIZAR PARA ANOTAR AS RESPOSTAS DAS QUESTÕES E LEVA-

LO CONSIGO. 

(dobre na linha pontilhada e destaque com cuidado) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

1- Na frase  “Quem avisa amigo é” a palavra quem ‘’ é 

um: 

A) Pronome demonstrativo 

B) Pronome possessivo 

C) Pronome indefinido    

D) Pronome relativo 

 

2- Assinale a alternativa com a palavra cuja grafia está 

incorreta: 

A) Páteo   

B) Penicilina 

C) Crânio 

D) Escárnio 

 

3- São dois os termos essenciais na oração, sujeito e 

predicado. Na frase “Um vento áspero sacudia as 

árvores, o sujeito é: 

A) As árvores 

B) Um vento 

C) Um vento áspero   

D) Sacudia as árvores 

 

4- Na frase “O pé dá bons frutos”o verbo, quanto a 

predicação, está classificado como: 

A) Intransitivo 

B) Transitivo direto   

C) Transitivo indireto 

D) De ligação 

 

5- A escritora Raquel de Queiroz, além de se dedicar 

ao romance, à crônica e ao teatro, foi também uma 

das mais ativas tradutoras, com mais de 40 obras 

traduzidas. É de sua autoria o livro: 

A) Contos de Aprendiz 

B) Olhai os Lírios do Campo 

C) Vila dos Confins 

D) As Três Marias    

 

MATEMÁTICA 

 

6- Na operação de multiplicação entre 356,07 x 42,4 

temos como resultado: 

A) 150973,68 

B) 15097,368    

C) 15197,78 

D) 151977,80 

 

7- Numa pesquisa feita para identificar a 

preferência na leitura de Jornais, 52% dos 

entrevistados, 1.144 pessoas, afirmaram que sua 

preferência era pelo Jornal A. Neste caso foram 

entrevistadas: 

A) 2.000 

B) 2.400 

C) 2.120 

D) 2.200    

 

8- Quantos decâmetros têm 2546 metros: 

A) 25460 dam 

B) 254,6 dam   

C) 25,46 dam 

D) 254,06 dam 

 

9- Uma caixa d’água tem as seguintes dimensões 

internas: 4m de comprimento, 3 de largura e 2,3 de 

altura. Estando ela cheia em 2/5 de sua capacidade 

qual o seu volume? 

A) 11,08 m3 

B) 11,04 m3    

C) 12,04 m3 

D) 18,04 m3 

 

10- Numa promoção de queima de estoque a Loja 

passou o preço da TV de Plasma de 32 polegadas de 

R$ 1.800,00 para R$ 1.350,00. Qual foi o percentual 

de desconto? 

A) 30% 

B) 20% 

C) 15% 

D) 25%   

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

11- O Vice Governador de Santa Catarina, Eduardo 

Moreira é formado em: 

A) Direito 
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B) Administração 

C) Economia 

D) Medicina  

 

12- A Assembléia Legislativa de Santa Catarina tem: 

A) 56 deputados 

B) 40 deputados  

C) 36 deputados 

D) 50 deputados 

 

13- O primeiro Presidente do Brasil foi: 

A) Floriano Peixoto 

B) Prudente de Moraes 

C) Deodoro da Fonseca   

D) Affonso Pena 

 

14- A extensão territorial de Santa Catarina é de: 

A) 950.346 km2 

B) 9.534,300 km2 

C) 900 km2 

D) 95.346 km2    

 

15- O aniversário de Urupema é comemorado em: 

A) 01 de julho 

B) 01 de junho   

C) 02 de junho 

D) 01 de abril 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- Assinale a alternativa que contém grupo de 

medicamentos utilizados por pacientes em 

tratamento da hipertensão arterial: 

A) Cardiotônicos 

B) Antieméticos 

C) Diuréticos 

D) Antibióticos 

 

17- Assinale a alternativa correta: 

A) Todas as pessoas portadoras de Diabetes mellitus 

utilizam insulina para o controle da doença 

B) O Diabetes mellitus é uma doença que exige toda 

uma vida de comportamentos especiais de autocuidado 

C) A Insulina NPH é conhecida como insulina de ação  

rápida 

D) As injeções de insulina devem ser realizadas no 

tecido intramuscular 

 

18- Assinale a alternativa incorreta: 

A) Os lactentes apresentam frequência cardíaca 

normalmente inferior àquela apresentada pelos 

adultos 

B) Disritmia é o termo utilizado para designar um 

intervalo interrompido por um batimento cardíaco 

precoce ou tardio 

C) As localizações radial e apical são os locais mais 

comuns para a avaliação da frequência do pulso 

D) O sítio temporal é facialmente acessível e é 

utilizado para avaliar o pulso em crianças 

 

19- Assinale a alternativa correta: 

A) Um medicamento fornecido pela via sublingual 

pode ser deglutido, pois não influenciará no efeito 

desejado. 

B) A administração de medicamento via parenteral 

envolve, exclusivamente, a injeção endovenosa. 

C) Os medicamentos orais podem causar irritação do 

revestimento do trato gastrintestinal 

D) Os medicamentos administrados via oral 

apresentam um início de ação mais rápido 

 

20- A ferida cirúrgica que penetra nos tratos 

gastrintestinal, respiratório, genital ou urinário é 

considerado:  

A) Limpa 

B) Colonizada 

C) Limpo Contaminada 

D) Infectado 

 

21- Assinale a alternativa que contém atribuição do 

técnico de enfermagem que compõe uma Equipe de 

Saúde da Família: 

A) Solicitar exames complementares 

B) Realizar consulta de enfermagem 

C) Indicar internação hospitalar ou domiciliar 

D) Realizar procedimentos de enfermagem e 

preparar o usuário para consultas médicas e de 

enfermagem 
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22- Assinale a alternativa que não corresponde aos 

princípios da Estratégia Saúde da Família: 

A) A equipe mínima para atuação na Estratégia Saúde 

da Família é formada apenas pelo médico e o 

enfermeiro 

B) A carga horária dos profissionais da Estratégia Saúde 

da Família é de quarenta horas semanais 

C) O número de pessoas atendidas por uma Equipe de 

Saúde da Família não deve ser superior a quatro mil, 

segundo determinação do Ministério da Saúde 

D) Desenvolve ações de atenção integral a saúde da 

população contando para isto com uma equipe de 

profissionais de diferentes categorias 

 

23- Assinale a alternativa que, segundo a lei do 

exercício profissional, contém atividade do técnico de 

enfermagem: 

A) Realizar episiotomia e episiorrafia 

B) Participar da programação da assistência de 

enfermagem 

C) Prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes 

graves com risco de vida 

D) Realizar consultoria e auditoria de enfermagem 

 

24- Com relação ao Conselho Municipal de Saúde é 

correto afirmar: 

A) Tem caráter exclusivamente consultivo 

B) É formado por representantes do governo, 

prestadores de serviço, profissionais de saúde e 

usuários do Sistema Único de Saúde 

C) Controla a execução de política de saúde no 

município exceto nos aspectos financeiros 

D) Todas as alternativas anteriores estão corretas 

 

25- Assinale a alternativa que contém doenças cujo o 

agente causador é transmitido por insetos infectados: 

A) Poliomielite e hepatite A 

B) Leishmaniose tegumentar e Febre amarela 

C) Dengue e hantavirose 

D) Teníase e cisticercose 

 

26- Os sinais e sintomas constantes nas alternativas 

abaixo são considerados queixas frequentes na 

gravidez e não indicam complicações deste período,  

exceto: 

A) Flatulência e constipação intestinal 

B) Náuseas e tonturas 

C) Pirose e lombalgia 

D) Edema generalizado associado com elevação da 

pressão arterial 

 

27- A utilização compartilhada de seringas e agulhas 

por usuários de drogas favorece a transmissão da 

(o): 

A) Hepatite viral B 

B) Hanseníase 

C) Difteria 

D) Varicela 

 

28- Assinale a alternativa correta: 

A) As mulheres apresentam, em geral, respiração 

abdominal 

B) Ao aumento anormal da frequência respiratória 

denominamos eupnéia 

C) A diminuição de oxigênio no sangue de um 

indivíduo provocará um aumento da frequência 

respiratória 

D) A pessoa com febre tem sua frequência 

respiratória diminuída 

 

29- Ao profissional de enfermagem é proibido: 

A) Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, 

necessárias ao exercício profissional 

B) Negar assistência de enfermagem em qualquer 

situação que se caracterize como urgência ou 

emergência 

C) Recusar-se a executar prescrição medicamentosa 

onde não conste a assinatura e o número de registro 

profissional do prescritor 

D) Exercer cargos e participar de entidades de classe 

 

30- A repreensão do profissional de enfermagem 

que cometeu infração ética ou disciplinar que será 

divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos 

Federal e Regional de Enfermagem é denominada 

de: 

A) Censura 

B) Suspensão do exercício profissional 
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C) Multa 

D) Advertência verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




