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PROCESSO SELETIVO Nº.001/2021
 CADERNO DE PROVAS

FUNÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA FAMÍLIA

PORTUGUÊS 

1- Assinalar a alternativa em que a divisão silábica está CORRETA:

A) Abs-o-lu-to 

B) En-jo-o

C) Co-gni-ti-vo

D) A-sso-ci-a-do

2- Quanto à ortografia, assinalar a alternativa CORRETA:

A) Camto

B) Tanpo

C) Damça

D) Pombo

3- A concordância está de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa em:

A)  Nestas férias de verão, clubes e praias ficam lotadas pelas famílias.

B) Nestas férias de verão, clubes e praias tem sido lotado pelas famílias. 

C) Nestas férias de verão, as famílias têm lotado clubes e praias

D) Nestas férias de verão, as famílias mantém clubes e praias lotado.

4- O copo está sobre a mesa azul. A palavra sobre  é o mesmo que:

 A) embaixo de

    B) atrás de

    C) na frente de

http://www.agrolandia.sc.gov.br/


    D) Em cima de

5- A palavra,  a seguir, que expressa a mesma ideia da destacada em “MAS para que ela
pudesse realizar o seu sonho, era preciso que ele se tornasse homem de carne e osso.” é:

A) porém

B) portanto

C) porque

D) por isso

CONHECIMENTOS GERAIS, ATUALIDADES E LEGISLAÇÃO 

6- A data da instalação do município ocorreu no dia:

A)25-08-1958

B) 25-07-1975

C) 25-07-1962

D) 25-06-1949

7- Qual o nome do Atual Prefeito e Vice- Prefeito de Agrolândia ?

A) José Constante e Adilson Pedro Sievers

B) José Constante e Adilson Sieves

C) José Constantino e Adilson Pedro Sieeves

D) José Felipe Constante e Adilson Sieeves

8- Complete as lacunas corretamente do trecho retirado do Hino de Agrolândia:

“Agrolândia, terra de _______ matas,
Tua gente tem encantos,

Teu céu tem mais________.
Agrolândia, o teu povo é __________

Modelo para o Estado,
De alegria e valor...”

A) verdes - azul - dedicado

B) muitas – anil - dedicado

C) verdes – anil- delicado



D)muitas – azul- honesto

9- Quantos  vereadores  fazem  parte  da  atual  legislatura  da  Câmara  de  Vereadores  de
Agrolândia?

A) 10

B) 8

C) 7

D) 9

10- O que é COVID-19?

A) A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavac, denominado SARS-CoV-

2,  que  apresenta  um  espectro  clínico  variando  de  infecções  assintomáticas  a

quadros graves.

B) A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus,  denominado SARS-

CoV-1, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas.

C) A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus,  denominado SARS-

CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a

quadros graves.

D) A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavac, denominado SARS-CoV-

1,  que  apresenta  um  espectro  clínico  variando  de  infecções  assintomáticas  a

quadros graves.

11- Quais as respectivas cores da reciclagem do papel, do vidro, do metal e do plástico?

A) azul, verde, amarelo e vermelho

B) verde, azul, vermelho e amarelo

C) vermelho, amarelo, verde e azul

D) azul, amarelo, verde e vermelho

12- Qual a área geográfica do Município de Agrolândia:

A) Área: 207.554 Km²

B) Área: 225.554 Km²



C) Área: 225.574 Km²

D) Área: 205.723Km²

13- O voto é obrigatório a partir de:

 A) 16 anos de idade;

 B) 18 anos de idade;

 C) 21 anos de idade;

 D) 14 anos de idade

14- Sobre o conceito de cultura, é correto afirmar:

A)  A  cultura  é  universal  e  definida  pela  política,  economia  e  educação  das

sociedades em que se desenvolve.

B) A cultura é sinônimo de educação e envolve o saber sobre a arte, as leis e a

moral.

C) A cultura é conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo

social.

D) A cultura representa uma rede de significados que foi imposta pelos povos da

antiguidade.

15- Quais as cidades que fazem Limite com Agrolândia:

A)   Trombudo  Central,  Agronômica,  Otacílio  Costa,  Atalanta,  Petrolândia,

Braço do Trombudo.

B) Braço do Trombudo, Atalanta, Trombudo Central, Rio do Sul, Laurentino,

Otacílio Costa.

C) Trombudo Central,  Atalanta, Ituporanga, Braço de Trombudo, Rio do Sul,

Laurentino.

D)Otacílio  Costa,  Atalanta,  Imbuia,  Trombudo Central,  Braço do Trombudo,

Petrolândia.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS



16- As feridas  comuns incluem as  abrasões,  as  lacerações  e  as feridas  puntiformes.  Uma

abrasão  resulta  quando a  pele  é  esfregada contra  uma superfície  rígida.  O atrito  raspa  a

camada  epitelial,  expondo  a  camada  epidérmica  ou  dérmica.  As  quedas  sobre  as  mãos,

cotovelos  ou  joelhos  causam muitas  abrasões.  A laceração  é  uma ferida  aberta  ou  corte.

Muitas lacerações afetam apenas as camadas superiores da pele e do tecido subcutâneo abaixo

dele. (...)

Sobre o tema enunciado, marque a alternativa incorreta. 

A) Qualquer trauma para a pele, como uma ferida, cria um risco para a função

cutânea alterada. 

B) As feridas acidentais constituem a única categoria dentre todas as feridas. 

C)  Uma  ferida  aberta  é  uma  ruptura  presente  na  pele;  o  comprometimento

tissular está presente. 

D)  Qualquer  tipo  de  ferida  requer  medicações  e  cuidados  adequados  e

direcionados para o tipo que está sendo tratado.

17- Considerando que o técnico de enfermagem deve ajudar o paciente a assumir uma posição

confortável, para se administrar medicamentos injetáveis, marque a alternativa incorreta.

A) SC: Dependendo do local escolhido para a injeção, deixar o braço, a perna

ou o abdome do paciente relaxado.

B)  IM:  Dependendo  do  local  escolhido,  pedir  ao  paciente  para  deitar  na

horizontal, em decúbito lateral ou inclinado.

C) ID: Manter o cotovelo estendido e sustenta-lo junto com o antebraço do

paciente.

D) Evitar falar qualquer que seja o assunto com o paciente.

18- Clister ou Enema é a introdução de pequena quantidade de líquido no intestino. O técnico

de enfermagem deve usar corretamente:

(A) Soro fisiológico, preparado para enema.

(B) Solução salina própria para enema.



(C) Solução com vaselina adaptada para enema.

(D) Todas estão corretas

19- “Nebulização  é  o  método  utilizado  para  inalação  de  medicamento  não  volátil.  O
medicamento é transformado em pequenas partículas que formam uma névoa que a criança
deverá  inspirar.  (...)  Alguns  medicamentos  administrados  dessa  forma  têm o  objetivo  de
promover a broncodilatação”.

Marque a alternativa que apresenta todos os materiais usados para a Nebulização –
aerossolterapia.

A) Conjunto nebulizador (recipiente para o medicamento ou solução 
fisiológica, máscara e conexão).

(B) Solução fisiológica e medicamento.

(C) Fonte de oxigênio ou de ar comprimido.

(D) Todas as informações estão corretas.

20- A terminologia  profissional  é de extrema importância  para o profissional  mostrar  sua

competência cognitiva e ajudar a qualquer profissional no seu bom desempenho. Analise as

terminologias seguintes: 

1 – Assepsia – presença de micro-organismos produtores de doença. 

2 – Ausculta – técnica de audição dos sons corporais com um estetoscópio. 

3 – Bradipneia – frequência cardíaca anormalmente baixa (geralmente inferior

a 10 respirações por minuto em adultos). 

4 – Contenção – equipamento que evita que o cliente / paciente se movimente

ou tenha acesso normal a uma parte de corpo. 

5 – Delírio – transtorno irreversível da cognição, confusão. 

6 – Prescrição – orientação escrita por um médico ou por outro profissional om

permissão legal para fazê-lo (por exemplo: enfermeira clínica).

 Estão corretas APENAS. 

A) 1 – 2 e 3. 

B) 2 – 4 e 6. 



C) 1 – 2 e 4. 

D) 2 – 4 – 5 e 6.

21- A Pressão Arterial – PA – é definida como a medida da pressão exercida pelo sangue nas

paredes  das  artérias  quando  o  sangue  é  ejetado  na  corrente  sanguínea  pelo  ventrículo

esquerdo. Para evitar erros na aferição e obter o melhor resultado da PA, é correto afirmar que

o paciente deve:

A) realizar atividade física moderada antes da aferição.

B) estar na posição sentada, manter tronco recostado e relaxado no encosto da

cadeira e pernas relaxadas sem cruzar.

C) comer, fumar, ingerir bebida alcoólica ou cafeína antes da medida.

D) manter o braço posicionado verticalmente, alinhado ao corpo durante a 

medida.

22-Sobre os sinais vitais, é INCORRETO afirmar que:

A)  Taquipnéia  é  a  diminuição  na  frequência  média  dos  movimentos

respiratórios

B) Hipertensão arterial é o termo usado para indicar pressão arterial acima da

normal; e hipotensão arterial para indicar pressão arterial abaixo da normal.

C)  Os  exercícios,  emoções  (estresse  e  ansiedade)  e  o  uso  de  agasalhos

(provocam menor dissipação do calor), por exemplo, influenciam no aumento

da temperatura.

D) A alteração patológica da temperatura corporal mais frequente caracteriza-

se por sua elevação e está presente na maioria dos processos infecciosos e/ou

inflamatórios.

23-Sobre Sinais Vitais, leia as afirmativas abaixo:

I. A febre é classificada de acordo com seu curso clínico e suas características.

A febre constante é caracterizada por hipertermia diária, com variações de até

10C, sem períodos de apirexia.



II. É considerado valor normal da temperatura axilar: Temperatura normal –

35,50C a 370C, Febre leve - até 37,50C, Febre alta - acima de 38,50C.

III. O pulso é o limite palpável do fluxo sanguíneo observado em vários pontos

sobre o corpo. Quando a onda do pulso alcança a artéria periférica, ela pode ser

sentida pela palpação suave da artéria contra o osso ou músculo subjacente.

Está CORRETO o que se afirma em

A) I e II, apenas.

B) II e III, apenas.

C) I, II e III.

D) II, apenas

24-A Triagem Neonatal detecta doenças genéticas e/ou congênitas em fase pré-sintomática,

permitindo o tratamento precoce e o acompanhamento multidisciplinar dos doentes, evitando

graves  distúrbios  funcionais,  neurológicos  e  motores,  próprios  da  evolução  clínica  das

doenças. Os exames que devem ser realizados nos primeiros dias de vida são quatro: triagem

metabólica (teste do pezinho), triagem auditiva (teste da orelhinha), triagem visual (teste do

olhinho) e o exame de oximetria de pulso (teste do coraçãozinho). 

É  INCORRETO afirmar  que  uma das  doenças  detectadas  pelo  teste  do  pezinho  -
versão básica é:

A) hipotireoidismo congênito.

B) fenilcetonúria.

C) cetoacidose.

D) fibrose cística.

25- A  utilização  de  compressas  frias  e  quentes  é  de  responsabilidade  da  equipe  de

enfermagem. Podemos destacar para a aplicação das compressas quentes o seguinte objetivo:

A)  Aplicar  em áreas  de  edema,  aumentando  a  vasoconstricção  e  evitando  o

rompimento do tecido subcutâneo.

B) Reduzir o eritema e o risco de infecção assim como o estresse sobre a área de

incisão operatória abdominal.



C) Proteger proeminências ósseas, evitando úlceras de pressão.

D)Realizar vasodilatação aliviando o edema.


