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CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

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 apenas caneta esferográfica de 

tubo transparente, 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 

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 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três) 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; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 05 (cinco) 

Noções de Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL 001 – DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ - SC 

 

3 
 

CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1 - A alternativa que completa corretamente o excerto apresentado abaixo está em: 

“A ONG SOS Mata Atlântica afirma que o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho 

destruiu a vida em mais da metade do Rio Paraopeba. 

A ONG percorreu 305 dos 510 quilômetros do rio e afirma que a vida aquática está insustentável no 

trecho. O relatório foi publicado nesta quarta-feira (27).” 

a) Naquele exato minuto, a motorista dos megacaminhões da Vale olhou em direção às 

montanhas que circundam a mina Córrego do Feijão e viu uma imensa avalanche emergir do 

local onde ficava a barragem principal, a apenas 550 metros de onde estava. 

b) Os oito funcionários da Vale que estavam presos desde o dia 15 de fevereiro, em razão das 

investigações sobre o rompimento da barragem em Brumadinho, foram soltos na noite desta 

quinta-feira (28 de fevereiro). 

c) Metais pesados como manganês, cobre e cromo, foram detectados em níveis mais altos do 

que o recomendado. O rejeito tóxico também destruiu 112 hectares de florestas nativas. 

d) A iniciativa foi comunicada pela Vale ao MPT e ao sindicato durante a segunda audiência 

para negociar um acordo de indenização. Os desaparecidos continuarão recebendo o salário 

integral até que seu falecimento seja oficializado pelas autoridades. 

e) Os animais domésticos de pequeno e grande porte, impactados pelo rompimento da 

barragem em Brumadinho, estão aos cuidados da Vale em duas estruturas de hospital e abrigo 

montadas pela empresa: Hospital Veterinário Córrego do Feijão e a Fazenda Abrigo de Fauna, 

localizada próxima à cidade de Brumadinho. 

2 - Observe o excerto: “Naquele exato minuto, a motorista dos megacaminhões da Vale olhou em 

direção às montanhas que circundam a mina Córrego do Feijão e viu uma imensa avalanche emergir 

do local onde ficava a barragem principal, a apenas 550 metros de onde estava.” Observe a aplicação 

das palavras “emergir ou onde” nas seguintes alternativas e assinale aquela que, ao ser completada 

com um desses vocábulos, apresentará um equívoco segundo as regras da Língua Portuguesa. 

https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/02/15/funcionarios-da-vale-sao-presos-em-operacao-em-3-estados.ghtml
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a) Não foi possível emergir para procurar as vítimas devido à turbidez das águas.   

b) Quero saber onde estão minhas chaves. 

c) Vi emergir das águas azuis do oceano uma enorme baleia. 

d) Os mergulhadores irão emergir após uma hora de exploração do fundo do mar. 

e) Não sei onde fica a cidade de Itá. 

3 - Assinale a alternativa na qual todas as palavras apresentadas possuem ditongo: 

a) noite – saúde – soar  

b) sabão – alemães – juízes  

c) baixela – país - piada 

d) mau – sabiá – iguais  

e) saudade – peixe- caixa 

4 - Em qual alternativa todas as palavras deverão ser acentuadas para garantir a exatidão requerida 

pelas normas ortográficas em vigência?  

a) assembleia - faisca – fucsia   

b) miseria – caimbra  - hipotese  

c) colmeia – poetico -  assembleia 

d) poeta – pasteis - pipoca 

e) plateia – circunferencia – circunflexo  

5 - A coesão referencial é um mecanismo de coesão textual que colabora com a textualidade através 

do uso de elementos coesivos. Ela conecta as diversas partes de um texto sejam palavras, orações e 

períodos. Trata-se de um recurso coesivo que ocorre quando um termo ou expressão que já foi citado 

no texto é retomado por meio de outro termo que o substitui. Observe as palavras em destaque e 

assinale a alternativa na qual as palavras grifadas não indicam um exemplo de coesão por 

referenciação. 
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a) Pedrinho saiu essa manhã de casa. Ele foi trabalhar na loja e mais tarde foi ao curso de 

dança. 

b) A Joana mudou de curso. Os pais apoiaram-na nessa sua decisão e estão ao lado dela 

incondicionalmente. 

c) Os alunos do terceiro ano foram visitar o Museu da Língua Portuguesa. Eles foram 

acompanhados pelos professores da escola. 

d) Na semana passada, visitei a minha antiga escola primária. Há muito tempo que 

não a visitava. Guardo belas memórias dos quatro anos que lá estudei. 

e) O homem que observava as estrelas viu o seu telescópio roubado por dois meliantes. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

6 - Um investidor aplicou a quantia de R$ 9.800,00 em um fundo de investimentos que opera no 

regime de juros simples. Após um ano o investidor verificou que o montante era de R$ 12.152,00. 

Qual a taxa de juros desse fundo de investimentos? 

a) 1,8 % a.m. 

b) 0,8 % a.m. 

c) 1,24 % a.m. 

d) 2 % a.m. 

e) 2,4 % a.m. 

7 - Um certo número é tal que   . O valor de  é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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8 - Supondo que os estudantes brasileiros que frequentam o ensino médio passam em média 155 

minutos na internet por dia. De acordo com essa informação, ao final de um mês (30 dias), quantos 

dias aproximadamente um estudante brasileiro de ensino médio passa na internet? 

a) 77 horas e 50 minutos 

b) 3 dias, 5 horas e 5 minutos 

c) 3 dias e 7 horas 

d) 2 dias, 23 horas e 50 minutos 

e) 3 dias, 5 horas e 30 minutos 

 

9 - A área de um terreno retangular mede e um de seus lados mede 18 metros a mais que o 

outro lado. O perímetro desse terreno mede: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

10 - Um artesão de tapetes dispõe de duas peças de tecidos, uma com 900 centímetros e a outra com 

780 centímetros. Ele vai cortar as peças de tecidos em tamanhos iguais e o maior possível. O número 

de tapetes que ele conseguirá fazer é: 

a) 50 

b) 46 

c) 39 

d) 15 

e) 28 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

11 - Nas opções representadas a seguir, qual das opções refere-se à função de um sistema operacional 

instalado em um computador ou dispositivo: 

a) Exclusivamente permitir o acesso à rede INTERNET.  

b) Software cujo único objetivo e gerar uma interface de comunicação com o usuário. 
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c) Principal software do computador, pois possibilita o funcionamento e utilização dos 

dispositivos acoplados e demais softwares. 

d) Software instalado apenas para permitir o funcionamento dos dispositivos de entrada de 

dados como teclado e mouse. 

e) É o software que somente permite acesso ou permissão de acesso aos sistemas e arquivos do 

computador. 

12 - Para selecionar partes ALTERNADAS (palavras, frases, letras) usando mouse e teclado de um 

texto do Microsoft Word, após selecionar um texto ou parte dele, deve-se proceder de que forma: 

a) Manter pressionada a tecla CTRL e ir selecionando com o mouse as partes de texto. 

b) Manter pressionada a tecla SHIFT e ir selecionando com o mouse as partes de texto. 

c) Pressionar a ferramenta PINCEL DE FORMATAÇÃO na barra de ferramentas e ir 

selecionando com o mouse as partes de texto. 

d) Utilizar a opção LOCALIZAR da barra de ferramentas e ir selecionando o resultado da 

busca com o mouse. 

e) Marcar as partes de texto e pedir para enviar para a AREA DE TRANSFERENCIA da barra 

de ferramentas. 

13 - Qual será o valor gerado na célula C5 após aplicar a fórmula =SOMASE(C2:C4;">100";C2:C4) 

conforme planilha apresenta a seguir: 

 

a) 150,22 

b) 110,11 

c) 55,67 
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d) 316,00 

e) 260,33 

14 - Com relação a URL (Uniform Resource Locator) é INCORRETO afirmar que: 

a) URL é o endereço Web introduzido normalmente em um navegador para chegar a um 

Website. 

b) O principal papel da URL é manter a segurança do acesso na Internet. 

c) Toda URL possui um endereço de IP. 

d) A URL pode ser utilizada em qualquer tipo de navegador da Internet. 

e) Todo Website possui uma URL. 

15 - Dentre as opções abaixo, qual melhor define os COOKIES presentes na Internet: 

a) Arquivo de texto cujo conteúdo é usado para espalhar vírus na Internet. 

b) É onde são armazenados o login e senha dos usuários. 

c) É um arquivo de texto muito simples, cuja composição depende diretamente do conteúdo do 

endereço Web visitado e as preferencias ou formatos do usuário com relação ao respectivo 

endereço. 

d) É um arquivo temporário, criado toda vez que se acessa determinado Website para acelerar a 

apresentação do seu conteúdo principalmente gráfico. 

e) É um arquivo executável que permite ter acesso aos recursos às fontes do Website acessado. 

CONHECIMENTOS GERAIS 

16 - Em recente notícia veiculada pelas mídias locais divulgou-se um estudo feito pelo Tribunal de 

Contas do Estado de Santa Catarina comunicando sobre a possibilidade de extinção de mais de 100 

cidades com menos de 5 mil habitantes. A discussão sobre a autossustentabilidade dos municípios 

catarinenses veio através de um estudo realizado pela Diretoria de Auditorias Especiais, envolvendo 

os 295 Municípios Catarinenses. Na região do Alto Uruguai Catarinense são ao menos 11 cidades 
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que deixariam de existir. A proposta é que essas cidades sejam fundidas com cidades maiores. No 

caso da Amauc, são cidades que poderiam deixar de existir, exceto: 

a) Peritiba e Presidente Castello Branco. 

b) Piratuba e Arabutã. 

c) Xavantina e Alto Bela Vista. 

d) Ipumirim e Itá. 

e) Lindóia do Sul e Piratuba. 

17 - A Argentina continua enfrentando uma crise econômica que levou o governo do presidente 

Mauricio Macri, em 2018, a pactuar um auxílio financeiro por US$ 56 bilhões com o Fundo 

Monetário Internacional (FMI). A crise econômica argentina arrasta-se por décadas e o principal 

motivo é: 

a) agricultura débil  

b) a inflação 

c) guerra comercial com EUA 

d) renúncia do presidente  

e) escassez de indústrias  

18 - Assinale a alternativa na qual consta o nome dos dois principais importadores de produtos 

brasileiros: 

a) Japão e Canadá 

b) China e Japão 

c) Colômbia e Coreia do Norte 

d) Estados Unidos e Portugal 

e) China e Estados Unidos  
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19 - Desde o início de sua operação comercial, em 2000, até o mês de setembro de 2018, a UHE Itá 

gerou mais de R$ 535 milhões de recursos a título de Compensação Financeira pela Utilização de 

Recursos Hídricos – CFURH, em valores históricos. Trinta  municípios repartem estes recursos, 

dentre eles os 11 principais municípios lindeiros do reservatório. Desses 11 municípios, quantos 

pertencem ao lado gaúcho da usina?  

a) 4 municípios 

b) 2 municípios  

c) 3 municípios 

d) 5 municípios 

e) 6 municípios 

20 - Observe as seguintes informações: 

Texto 1: 

Localizada no rio Uruguai, no município de Aratiba (RS), a Usina Hidrelétrica Itá entrou em 

operação em 2000. A concessão da Usina tem validade até 2030 e pertence ao Consórcio Itá, no qual 

a ENGIE participa majoritariamente com 77,7% da capacidade instalada e dispõe de 564,7 MW 

médios da garantia física para comercialização. 

Texto 2: 

Uma barragem de rejeitos da empresa mineradora Vale se rompeu e outras duas foram atingidas na 

tarde desta sexta-feira (25) na cidade de Brumadinho, na região metropolitana, a cerca de 60 km de 

Belo Horizonte.  

As informações apresentadas acima mencionam as cidades de Itá e Belo Horizonte. Assinale a 

alternativa que indica as respectivas regiões: 

a) Sul e Centro Oeste 

b) Metropolitana e Nordeste 

c) Nordeste e Norte 
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d) Sul e Sudeste 

e) Norte e Centro-Oeste 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

21 - Segundo a legislação regulamentadora do exercício profissional da enfermagem brasileira, 

relativo ao atendimento pré-hospitalar, o COFEN disciplinou as competências técnicas e legais dos 

seus profissionais de enfermagem estabelecendo que as atividades desenvolvidas por técnicos e 

auxiliares de enfermagem deverão estar sob a supervisão direta do:  

a) Médico. 

b) Enfermeiro. 

c) Chefe da equipe socorrista independente da categoria profissional. 

d) Técnico de Enfermagem. 

e) Secretário Municipal de saúde. 

22 - Um incidente de múltiplas vítimas é aquele onde existam cinco ou mais vítimas. 

Ao chegar nesse cenário à equipe deve avaliar a segurança da cena e atuar apenas em área segura. 

Para isso o Técnico de Enfermagem deverá: 

I - Iniciar a sinalização da área do incidente. 

II - Reportar todas as informações do evento   Regulação Médica, antes de qualquer intervenção na 

cena, aguardando orientações. 

III - Orientar o posicionamento de outras ambulâncias que cheguem na cena. 

IV - Avaliar a necessidade de organizar uma área de concentração de vítimas (ACV) e estabelecer 

um local seguro para atendimento e posterior transporte. 

V - Estimar o número e a gravidade das vítimas. 

Está correto o que se afirma em: 
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a) I, II e III. 

b) II, III e IV. 

c) III, IV e V. 

d) II, IV e V. 

e) I, II, III e V. 

23 - A limpeza terminal da ambulância inclui os procedimentos de limpeza e desinfecção. Quanto à 

desinfecção está correto: 

a) Deve ser restrita a superfícies que contenham matéria orgânica e aos mobiliários que podem 

constituir risco de contaminação para pacientes e equipe como, maçanetas, maca, cadeira de 

rodas, gaveta do coletor de resíduos, suporte de soro, balaústre e superfície da bancada. 

b) Deve ser realizada em todas as superfícies horizontais e verticais internas e externas, além de 

equipamentos médico-hospitalares. 

c) Processo de remover a sujidade e matéria orgânica de qualquer superfície ou objeto. 

d) Processo químico ou físico que elimina todos os micro-organismos patogênicos na forma 

vegetativa presentes em superfícies inertes, inclusive os esporulados. 

e) É aquela realizada diariamente a cada início de plantão e/ou após os atendimentos com a 

finalidade de limpar e organizar o ambiente. 

24 - O transporte seguro da vítima deve ter medidas de prevenção de queda e acidentes, que são, 

entre outros: 

I - Na cena, aproximar ao m ximo a maca retr til do local onde est  o paciente para evitar 

deslocamento longo na prancha. 

II - Na prancha longa, fixar o paciente com, no máximo, 2 cintos de segurança (2 pontos diferentes). 

III - Transportar pacientes agitados, contidos fisicamente ou com alto risco para queda sempre com a 

maca rebaixada. 
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IV - Transportar as crianças menores de 6 meses sempre na maca, nunca no colo do responsável ou 

do profissional de saúde. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I e IV. 

b) II e III. 

c) III e IV. 

d) I, II e IV. 

e) I e III. 

25 - Queimadura térmica é a lesão de tecidos orgânicos em decorrência de trauma de origem térmica 

resultante da exposição ou contato com chamas, líquidos ou superfícies quentes. São classificadas de 

acordo com a profundidade em primeiro, segundo e terceiro graus. As queimaduras de segundo grau 

são aquelas que:  

a) Atingem a epiderme e parte da derme, apresentando eritema. 

b) Atingem apenas a epiderme apresentando eritema. 

c) Atingem a epiderme e parte da derme, apresentando eritema e bolha. 

d) Atingem a epiderme e a derme apresentando pele branca nacarada. 

e) Atingem a epiderme apresentando pele branca nacarada. 

26 - A glicemia capilar deve ser feita para a avaliação do nível glicêmico do paciente que apresentar 

alteração do nível de consciência, convulsão, sinais de hipoglicemia ou hiperglicemia ou história 

pregressa de diabete, com ou sem uso de insulina. O técnico de enfermagem ao realizar este 

procedimento deve considerar, exceto: 

a) Fazer a punção na parte central das polpas digitais porque são menos doloridas. 

b)   secagem p s-antissepsia do local antes da punção para evitar alteração no resultado. 
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c) Realizar nova punção se a quantidade de material sanguíneo não preencher a área capilar da 

fita reagente. 

d) A caixa de fitas reagentes devem ser mantidas em local seco e fresco. 

e) Pacientes com baixa perfusão podem requerer aquecimento da extremidade ou seu 

posicionamento abaixo da linha do coração. 

27 - São medidas de prevenção contra acidentes envolvendo sangue e outros fluidos orgânicos no 

atendimento ao paciente: 

I - Nunca reencapar, entortar, quebrar ou desconectar a agulha da seringa. 

II - Descartar material perfurocortante em saco de lixo branco. 

III - Usar sapatos fechados (não de tecido) para proteção dos pés em locais úmidos, com presença de 

material biológico ou onde haja risco de acidente percutâneo. 

IV - Utilizar os dedos como anteparo durante a realização de procedimento que envolva material 

perfurocortante. 

Está correto o que se afirma em:  

a) I, II, III e IV. 

b) I, II e III. 

c) I e II. 

d) I e IV. 

e) I e III. 

28 - A verificação da pressão arterial é indicada para todos os pacientes em atendimento por equipes 

de atendimento pré-hospitalar, no início do atendimento primário e sempre que necessário para a 

avaliação e monitoramento do resultado das intervenções realizadas e da evolução do quadro clínico. 

Para que esse procedimento seja executado corretamente é necessário observar que: 

I - O estetoscópio de tamanho adequado ao braço (adulto, pediátrico, obeso). 
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II - Colocar o manguito 2 a 3 cm acima da fossa cubital, sem deixar folga, centralizando-o sobre a 

artéria braquial. 

III -  nsuflar o manguito at  ultrapassar em 20 a  0 mm g o nível estimado da pressão sistólica, ou o 

desaparecimento do pulso radial ( na palpação ou ausculta). 

IV -  nsuflar o manguito at  ultrapassar em 20 a  0 mm g o nível estimado da pressão diastólica , ou 

o desaparecimento do pulso radial ( na palpação ou ausculta). 

V- Após desinflar o manguito, aguardar 10 a 15 segundos para iniciar nova insuflação. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, II e III. 

b) II, III e IV. 

c) II, III e V. 

d) I, IV e V. 

e) I, II, III e V. 

29 - Um dos métodos para o controle de hemorragias no atendimento pré-hospitalar é a compressão 

direta da lesão, que está indicado em ferimentos ou lesões com sangramentos externos visíveis 

observados durante a avaliação inicial. Para a compressão direta da lesão observar: 

a) Aplicação de gazes ou compressa sobre o ferimento. 

b) Aplicação de torniquete logo acima da lesão. 

c) Aplicação de torniquete logo abaixo da lesão. 

d) Remoção de objetos encravados antes de realizar a compressão. 

e) Aplicação de compressão manual direta sobre o ferimento que deverá estar protegido com 

gazes ou compressa estéril.  

30 - Crise convulsiva no adulto é caracterizada por: 

I - Súbita perda da consciência, acompanhada de contrações musculares involuntárias. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL 001 – DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ - SC 

 

16 
 

II - Cianose e salivação intensa. 

III - Perda de consciência gradual, acompanhada de tremores. 

IV - Boca seca e flacidez de lábios e boca. 

V - Lábios e dentes cerrados. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, II e III. 

b) I, II e V. 

c) I, II e IV. 

d) II, III e IV. 

e) II, III e V. 

31 - Paciente com broncoespasmo intenso foi prescrito 50mg de Aminofilina EV. A medicação 

disponível é de 25mg/ml em ampola de 10ml. Quantos ml da medicação deverá ser aplicado? 

a) 1,5 ml 

b) 1,8 ml 

c) 1,25 ml 

d) 2,0 ml 

e) 2,5 ml 

32 - A administração de medicação Intra Muscular (IM) pode ser feita em vários músculos. O 

primeiro local de escolha para administração de medicação IM em adulto é no músculo: 

a) Deltoide. 

b) Vasto lateral da coxa. 

c) Dorso glúteo.  
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d) Ventro glútuo.  

e) Grande peitoral. 

33 - Os acidentes por animais peçonhentos podem causar desde dor local, edema, eritema e bolhas 

até casos mais graves, de torpor, inconsciência e choque anafilático, hemorragias, entre outras 

consequências. Uns dos acidentes comuns no Oeste de santa Catarina são os ocasionados por lagartas 

do gênero Lonomia. Nos casos de suspeita de acidente com Lonomia, deve-se: 

a) Lavar o local com álcool. 

b) Fazer torniquete ou garrote acima do local do corpo em que ocorreu o contato. 

c) Tentar capturar a lagarta para análise da espécie. 

d) Fazer sucção no local do contato. 

e) Lavar o local do contato com água fria ou gelada e sabão. 

34 - Triagem consiste na determinação pelos profissionais de saúde em qual paciente será atendido 

em primeiro lugar. Está baseada em prioridades, sendo que os pacientes que devem ter atendimento 

imediato são aqueles:  

a) Com lesão grave, como por exemplo, vítima com fratura de osso longo. 

b) Agitados, como por exemplo, as que estão pedindo por socorro. 

c) Com lesões graves e severas, como por exemplo, vítima com obstrução de vias aéreas e 

hemorragia. 

d) Com lesões leves, como por exemplo, as com escoriações em membros. 

e) Em que foi constatada a morte. 

35 - O Código de ética dos profissionais de enfermagem afirma no artigo 21 que é dever de todo o 

profissional de enfermagem “Proteger a pessoa, família e coletividade contra danos decorrentes de 

imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde”.  mperícia 

significa: 

a) Comportamento de precipitação.  



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL 001 – DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ - SC 

 

18 
 

b) Falta de cuidados.  

c) Violação das regras de conduta ensinada pela experiência.  

d) Falta de habilidade específica para a realização de uma atividade técnica ou científica. 

e) Atuar sem precaução. 

36 - A hipoglicemia constituí uma das mais graves complicações da Diabetes mellitus requerendo 

tratamento imediato. Ocorre quando o nível de glicose no sangue está muito baixo. Seu início é 

rápido (minutos) e seus sintomas são: 

I - Tremores 

II - Febre 

III - Sudorese  

IV - Palidez 

V - Hálito cetônico 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, III e IV. 

b) II, III e V. 

c) I, IV e V. 

d) III, IV e V. 

e) I, II e III. 

37 - As luvas de procedimento fazem parte dos equipamento de proteção individual previnem a 

contaminação das mãos dos profissionais de saúde e ajudam a reduzir a transmissão de patógenos. 

Seu uso é obrigatório em: 

I - Contato com sangue. 

II - Contato com líquidos corporais. 
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III - Contato com a pele integra. 

IV - Contato com membrana mucosa. 

V - Contato com superfícies e materiais tais como telefones, maçanetas. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, II e III. 

b) I, II e IV. 

c) III, IV e V. 

d) I, IV e V. 

e) I, II, III, IV e V. 

38 - O Trauma Abdominal Aberto é uma lesão aberta no abdome, que pode ter sido causado causados 

por arma de fogo, arma branca, acidentes com veículos a motor, atropelamentos entre outros. O 

trauma abdominal aberto pode vir acompanhado de evisceração que nesse caso deve-se: 

I - Não tentar recolocar os órgãos de volta na cavidade abdominal, manter como encontrado. 

II - Recolocar o órgão imediatamente de volta na cavidade abdominal. 

III - Cobrir os órgãos eviscerados com compressas estéreis umedecidas com SF e plástico especial 

para evisceração, quando disponível. 

IV - Cobrir os órgãos eviscerados com compressas estéreis umedecidas com álcool 70% e plástico 

especial para evisceração, quando disponível. 

V - Lavar os órgãos eviscerados com água e sabão. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I e IV. 

b) I e V. 

c) II e V. 
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d) I e III. 

e) II e IV. 

39 - Paciente recebe a prescrição médica de Decadron 8 mg, IM. Você tem disponível frasco ampola 

de Decadron de 2,5 ml (4 mg/ml).  Você aplicará: 

a) 2,5 ml 

b) 3,0 ml 

c) 2,0 ml 

d) 4,0 ml 

e) 1,5 ml 

40 - A aplicação local do frio, por meio de compressas ou bolsa de gelo é usada após contusões, 

contorções, distensões e para limitar o acúmulo de líquido intersticial, com a finalidade de, entre 

outras: 

a) Fluidificar os exsudatos. 

b) Relaxar a musculatura. 

c) Acelerar o processo inflamatório. 

d) Diminuir o processo inflamatório. 

e) Aumentar a circulação no local de aplicação. 

 


