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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 005/2019 

 
Caderno de prova para o cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

A prova tem 25 questões. Assinale UMA resposta para cada questão. 
 
 
Português: 
 
1 - Sobre a Tipologia Textual, injunção significa:        
                                      
a)  É a mais antiga das tipologias, vem desde os tempos das cavernas quando o homem 
registrava seus momentos através dos desenhos nas paredes. Nós estamos o tempo todo 
contando alguma coisa ou um fato, seja na forma escrita ou na oralidade, o que se enquadra 
perfeitamente nesta classificação. 
b) É falar sobre algo, sobre determinado assunto; é expor; é debater. Este tipo de texto 
apresenta a defesa de uma opinião, de um ponto de vista, predomina a apresentação detalhada 
de determinados temas e conhecimentos. 
c) A intenção deste tipo de texto é que o interlocutor possa criar em sua mente uma imagem 
do que está sendo descrito. 
d) São textos que apresentam ordem, normas, instruções tem como característica principal a 
utilização de verbos no imperativo. 
 
2 - Qual frase abaixo, o uso da crase está CORRETO? 
 
a) Fui à farmácia comprar curativos. 
b) Resolvi à questão. 
c) No dia à dia escolar temos muitos desafios. 
d) Fui induzido à gostar de comer brócolis. 
 
3 - O verbo ENCHER está conjugado corretamente no pretérito imperfeito, EXCETO em: 
 
a) Enchessem. 
b) Enchamos. 
c) Enchêsseis. 
d) Enchesse. 
 
4 - Sobre concordância verbal, analise a frase abaixo, e escolha a alternativa com as opções que 
completam a frase CORRETAMENTE: "O turbilhão de informações diárias _______-nos a 
concluir que __________ uma relação profunda entre homem e mídia que os ___________ 
mutuamente críticos". 
 
a) levam; existem; torna. 
b) leva; existem; tornam. 
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c) leva; existe; torna. 
d) levam; existe; tornam. 
 
5 - As formas de tratamento se constituem nos modos pelos quais nos dirigimos às autoridades. 
Assim quer por meio de correspondência oficial ou quer de forma verbal em atos solenes, qual 
a forma de tratamento CORRETA que devemos utilizar para nos dirigirmos ao Prefeito?  
 
a) Magnificência. 
b) Excelência. 
c) Eminência. 
d) Reverendíssima. 
 
Matemática: 
 
6 - Joana e Anita possuem, respectivamente, R$ 888,00 e R$ 1.222,00. Para que fiquem com 
exatamente a mesma quantia, Anita deve dar a Joana: 
 
a) R$ 167,00. 
b) R$ 188,00. 
c) R$ 444,00. 
d) R$ 175,00. 
 
7 - Marlita tinha R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em sua casa.  Sua vizinha precisou de 
dinheiro emprestado para comprar medicamentos e Marlita emprestou 15% do valor que 
tinha, para sua vizinha. Qual o valor em R$ (reais) que Marlita emprestou? 
 
a) R$ 600,00. 
b) R$ 525,00. 
c) R$ 725,00. 
d) R$ 235,00. 
 
8 - Qual o resultado CORRETO da seguinte conta: 
13.424 
    X95 
 
a) 1.375,280. 
b) 1.175,390. 
c) 1.275,280. 
d) 1.455,390. 
 
9 - Assinale a alternativa que representa o Mínimo Múltiplo Comum (MMC) entre os números 
90, 75, 20: 
 
a) 750. 
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b) 350. 
c) 800. 
d) 900. 
 
10 - Maria tinha R$ 880,00 e gastou, desta quantia, duas notas de R$ 50,00, três notas de R$ 
20,00, quatro notas de R$ 10,00, cinco notas de R$ 5,00 e três moedas de R$ 0,25 centavos. 
Quantos reais sobraram para Maria? 
 
a) R$ 675,75. 
b) R$ 559,25. 
c) R$ 609,25. 
d) R$ 654,25. 
 
Conhecimentos Gerais: 
 
11 - Qual destas doenças que estavam erradicadas retornaram em 2018?  
 
a) Dengue. 
b) Meningite. 
c) Sarampo. 
d) Tuberculose. 
 
12 - Nos últimos anos tivemos o rompimento de barragens que mudou para sempre a vida da 
população, com grandes danos ambientais e centenas de vítimas, qual o nome das barragens 
que ocorreram esta tragédia? 
 
a) Mariana e Brumadinho. 
b) Furnas e Mariana. 
c) Furnas e Forquilhas I. 
d) Barragem Capitão do Mato e Mariana. 
 
13 - Assinale a alternativa CORRETA dos municípios que não fazem divisa com o município de 
Benedito Novo: 
 
a) Rio dos Cedros.  
b) José Boiteux. 
c) Indaial. 
d) Ibirama. 
 
14 - Colonização de imigrantes de Benedito Novo: 
 
a) Alemães, Italianos e Portugueses. 
b) Italianos e Alemães. 
c) Poloneses e Alemães. 
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d) Italianos, Alemães e Poloneses. 
 
15 - A obesidade vem crescendo de forma acelerada no Brasil. Segundo um estudo da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) está se aproximando 
das taxas dos países ricos. Quanto a obesidade assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) No brasil o crescimento da obesidade está mais acelerado que a média, dos países da 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
b) Pessoas de baixa renda tem maior probabilidade de consumir uma alimentação menos 
saudável com quantidade insuficiente de frutas e legumes e se tornarem obesas. 
c) No brasil atualmente mais de um quinto da população brasileira é obesa. 
d) O Índice de Massa corporal (IMC) é uma equação que leva em conta o peso e altura da 
pessoa, um IMC acima de 30 não aponta obesidade. 
 
Conhecimentos Específicos: 
 
16 - O caderno de Atenção Básica n° 37 Estratégias para o Cuidado da pessoa com doença 
crônica hipertensão arterial sistêmica hipertensão traz que hipertensão arterial sistêmica (HAS) 
é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão 
arterial – PA (PA ≥140 x 90mmHg). Quanto a técnica correta de medida da pressão arterial 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) O paciente deve estar sentado, com o braço apoiado e à altura do precórdio. 
b) Evitar o uso de cigarro e de bebidas com cafeína nos 30 minutos precedentes da aferição. 
c) A câmara inflável deve cobrir pelo menos um terço da circunferência do braço. 
d) Palpar o pulso braquial e inflar o manguito até 30mmHg acima do valor em que o pulso. 
 
17 - Doenças causadas por protozoários parasitas podem atingir a pele, o coração, os órgãos 
do sistema genital e o sistema linfático também constituem locais em que os parasitas podem 
se instalar. Essas doenças envolvem, em seu ciclo, hospedeiros, isto é, organismos vivos em 
que os parasitas se desenvolvem. Assinale abaixo a alternativa CORRETA que indica somente 
doenças causadas por protozoários:  
 
a) Malária, Amebíase, Doença de Chagas, Giardíase e Tricomoníase. 
b) Malária, Escabiose, Doença de Chagas, Giardíase e Tricomoníase. 
c) Malária, Amebíase, Doença de Chagas, Giardíase e Pediculose. 
d) Malária, Candidíase, Doença de Chagas, Giardíase e Tricomoníase. 
 
18 - Resolução COFEN 311/2007 aprova a Reformulação do Código de Ética dos Profissionais 
de Enfermagem. No que diz respeito as proibições aos profissionais de enfermagem assinale a 
alternativa INCORRETA:  
 
a) Realizar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência 
ou emergência. 
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b) Executar ou participar da assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu 
representante legal, exceto em iminente risco de morte. 
c) Prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto nos casos previstos na legislação 
vigente e em situação de emergência. 
d) Prestar serviços que por sua natureza competem a outro profissional, exceto em caso de 
emergência. 
 
19 - As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são a causa principal de mortalidade e de 
incapacidade prematura na maioria dos países de nosso continente, incluindo o Brasil. Assinale 
as principais Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) de maior impacto para a saúde 
pública: 
 
a) Doenças cardiovasculares; Câncer; Diabetes Mellitus e Dengue. 
b) Doenças de chagas; Câncer; Diabetes Mellitus e Doenças Respiratórias Crônicas. 
c) Doenças cardiovasculares; Câncer; Diabetes Mellitus e Tuberculose. 
d) Doenças cardiovasculares; Câncer; Diabetes Mellitus e Doenças Respiratórias Crônicas. 
 
20 - Imunização é o ato ou efeito de imunizar que se define pela aquisição de proteção 
imunológica contra doenças infecciosas. Essa proteção, pode ser conquistada por meio de 
imunização ativa ou por meio de imunização passiva. A imunização ativa é a imunização que 
ocorre quando substâncias “estranhas” (antígenos) são introduzidas no indivíduo. Tem como 
função induzir o corpo a criar uma memória no sistema imunológico deixando- o apto a 
neutralizar imediatamente o antígeno em caso de nova exposição, impedindo sua proliferação. 
Sendo esta imunização ativa de dois tipos assinale a alternativa CORRETA abaixo: 
 
a) Imunidade passiva natural e ativa artificial. 
b) Imunidade ativa natural e ativa artificial. 
c) Imunidade ativa natural e passiva artificial. 
d) Imunidade passiva natural e passiva artificial. 
 
21 - O Caderno de Atenção Básica nº 23 refere-se a Saúde da Criança: Nutrição Infantil e 
Aleitamento Materno e Alimentação Complementar. O técnico de enfermagem tem papel 
importante na orientação, apoio e promoção do aleitamento materno. Sendo importante 
conhecer e utilizar as definições de aleitamento materno adotadas pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS). Assim, o aleitamento materno costuma ser classificado em: 
 
a) Aleitamento materno inclusivo, Aleitamento materno predominante, Aleitamento materno, 
Aleitamento materno complementado e Aleitamento materno misto ou parcial. 
b) Aleitamento materno exclusivo, Aleitamento materno predominante, Aleitamento materno, 
Aleitamento materno complementado e Aleitamento materno misto ou parcial. 
c) Aleitamento materno exclusivo, Aleitamento materno vinculante, Aleitamento materno, 
Aleitamento materno complementado e Aleitamento materno misto ou parcial.  
d) Aleitamento materno exclusivo, Aleitamento materno predominante, Aleitamento materno, 
Aleitamento materno comparado e Aleitamento materno misto ou parcial. 
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22 - Tratamento Diretamente Observado da tuberculose TDO da tuberculose consiste na 
tomada diária (de segunda a sexta-feira) da medicação sob supervisão do profissional de saúde, 
possibilitando interação, corresponsabilidade e aprendizado de todos os atores (enfermeiro, 
técnico e auxiliar de enfermagem e agente comunitário de saúde). Assinale a alternativa que 
indica um dos objetivos do tratamento diretamente observado: 
 
a) Possibilitar a adesão, garantindo a cura. 
b) Aumentar a taxa de abandono. 
c) Ampliar a cadeia de transmissão da doença. 
d) Inibir a responsabilidade do indivíduo, da família e da comunidade nas ações de saúde no 
que diz respeito a transmissão da tuberculose. 
 
23 - Prescritos 750 mg de Dipirona Intravenosa. Há disponível ampolas de 2 ml de Dipirona 
Injetável de 500 mg/ml. Quantos ml do medicamento deverão ser utilizados para atender a 
prescrição? 
 
a) 1,5 ml. 
b) 0,66 ml. 
c) 3,0 ml. 
d) 2,0 ml. 
 
24 - Prescritos 250 ml de Soro Fisiológico 0,9% para correr em 2 horas com equipo macrogotas. 
O técnico em enfermagem deverá colocar para correr: 
 
a) 125 gotas por minuto. 
b) 83,33 – arredondando para 83 gotas por minuto. 
c) 41,66 – arredondando para 42 gotas por minuto. 
d) 25 gotas por minuto. 
 
25 - Referente a notificação compulsória, qual doença NÃO será notificada individualmente 
(somente notificação de surto). 
 
a) Difteria. 
b) Caxumba. 
c) Dengue. 
d) Leptospirose. 
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