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01) Assinale a alternativa que contém um gênero
textual não-literário:
a) Texto informativo;
b) Crônica;
c) Poema;
d) Novela.

d) Indagação.

02) Assinale a alternativa que contém uma
palavra formada por derivação prefixal e
sufixal:
a) Infelizmente;
b) Envernizar;
c) Enrijecer;
d) Anoitecer.

09) Assinale a alternativa que contém uma
palavra paroxítona:
a) Manivela;
b) Maçã;
c) Celular;
d) Paroxítona.

03) Na palavra “PAROXÍTONA” temos 10
letras, fazendo a transcrição fonética teremos um
número de fonemas igual a:
a) 10 fonemas;
b) 11 fonemas;
c) 12 fonemas;
d) 09 fonemas.
04) Uma palavra é formada por hibridismo
quando na constituição dela entram palavras
pertencentes a idiomas diferentes. Sendo assim,
assinale a alternativa que contém uma palavra
formada por hibridismo:
a) Reco-reco;
b) Fidalgo;
c) Sociologia;
d) Petróleo.
05) Assinale a alternativa que contém em sua
estrutura um verbo no modo imperativo:
a) Compre um presente para mim.
b) Queria que você comprasse algo para eu comer.
c) Se eu pudesse, voltaria para casa.
d) Mamãe! Você está ai?
06) Das alternativas abaixo, qual contém um
advérbio de intensidade:
a) Pouco;
b) Sempre;
c) Lentamente;
d) Provavelmente.
07) A conjunção “MAS” representa a ideia de:
a) Soma;
b) Afirmação;
c) Adversidade;

08) São figuras de linguagem, exceto:
a) Eufemismo;
b) Bucolismo;
c) Metáfora;
d) Anacoluto.

10) Gênero essencialmente poético, que expõe a
subjetividade do autor e diz ao leitor do estado
emocional do “eu do escritor”. Estamos falando
do gênero literário:
a) Épico;
b) Dramático;
c) Lírico;
d) Mundano.
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES
11) Sobre a história do Município de Canoinhas
é correto afirmar, exceto:
a) Quando os primeiros homens brancos vagaram
pelo sertão, encontraram o rio Canoinhas com o
nome indígena de Itapeba, o que quer dizer pedra
rasa ou cachoeira baixa.
b) Mais tarde outros exploradores localizaram o
mesmo rio com o topônimo hispano-indígena de
Canoges Mirim, que literalmente significa canoas
pequeno. Essa referência é uma contrapartida ao rio
Canoges, situado bem mais abaixo, nos campos de
Lages e modernamente conhecido como Canoas.
c) Do Canoges Mirim é que provém o nome
Canoinhas, denominação que prevaleceu e que
depois originou o povoado de mesmo nome.
d) Gentílico ficou Canoigense.
12) É quando os átomos das moléculas
constituintes da matéria estão em um estado de
agitação baixo, podendo ser concentrados mais
átomos em um mesmo espaço físico. A sua forma
e volume são fixos. Por exemplo, uma bola de
boliche. Pode ser colocada em qualquer tipo de
recipiente que ela não tomará a forma do
recipiente, e o seu volume não vai aumentar ou
diminuir. Neste exemplo a matéria esta em
estado:
a) Líquido;
b) Gasoso;
c) Sólido;

d) Nenhum deles.
13) É uma ciência (ramo da Biologia) que estuda
os seres vivos e suas interações com o meio
ambiente onde vivem. É uma palavra que deriva
do grego, onde “oikos” significa casa e “logos”
significa estudo. Esta ciência é de extrema
importância, pois os resultados de seus estudos
fornecem dados que revelam se os animais e os
ecossistemas estão em perfeita harmonia.
Estamos dando uma definição de:
a) Ecologia;
b) Harmonia;
c) Fitogeografia;
d) Geologia.
14) Acompanhamos no dia-a-dia o quanto o ser
humano está destruindo o meio ambiente. O
crescimento das cidades, as indústrias e os
veículos estão causando transtornos para o ar, o
solo e as águas. O desenvolvimento é necessário,
porém, o ser humano precisa respeitar o meio
ambiente, pois dependemos dele para sobreviver
neste planeta, isso significa conseguir obter o
necessário
desenvolvimento
econômico,
garantindo o equilíbrio ecológico. A isso
chamamos:
a) Sistema de produção;
b) Desenvolvimento sustentável;
c) Desenvolvimento Agrário;
d) Desenvolvimento Internacional.
15) A estiagem que atinge a Região Sul desde
novembro do ano passado provocou prejuízos de
R$ 777 milhões à agricultura de Santa Catarina.
A falta de chuva atingiu principalmente a safra
de grãos (milho, soja e feijão) e a produção de
leite. Quais são as regiões mais atingidas pela
estiagem em Santa Catarina?
a) Litoral.
b) Norte do estado.
c) Sul e Planalto Serrano.
d) Oeste e Meio oeste.
RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA
16) Calcule a área de um trapézio sabendo que
sua altura é de 10 cm, a base maior mede 30 cm
e sua base menor mede 18 cm.
a) 5400 cm².
b) 2700 cm².
c) 280 cm².
d) 240 cm².
17) Fernando fez uma compra em uma loja de
roupas. Comprou uma camiseta no valor de R$
54,00, uma calça no valor de R$ 180,00 e uma

jaqueta no valor de R$ 208,00. Optou por pagar
à vista e ganhou 15% de desconto. Qual o valor
que Fernando pagou pela compra?
a) R$ 375,70.
b) R$ 408,65.
c) R$ 367,68.
d) R$ 348,70.
18) Descubra o x na seguinte equação,
-2x + 4 = 22 :
a) x = 9.
b) x = -6.
c) x = -9.
d) x = 4.
19) Calcule aproximadamente a medida da
hipotenusa de um triângulo, sabendo que seus
catetos medem 5 cm e 8 cm respectivamente.
a) 8,24 cm.
b) 9,43 cm.
c) 10,28 cm
d) 8,93 cm.
20) Em uma sala de aula dos 50 alunos, 72% são
meninas. Qual é o número de meninos nessa sala
de aula?
a) 36 meninos.
b) 24 meninos.
c) 14 meninos.
d) 10 meninos.
ESPECÍFICAS/ TÉCNICO EM
ENFERMAGEM - ESF
21) Foi prescrito 150 mg de hidrocortisona
intramuscular em uma criança de 4 anos,
hospitalizada na unidade, temos frascos de
500mg. Quantos Ml devem ser administrados na
criança?
a) Deve administrar 1,6ml.
b) Deve se administrar 1,4 ml.
c) Deve-se administrar 1,5 ml.
d) Deve-se administrar 1,3 ml.
22) Foi prescrito soro glicosado a 10% 500 ml,
não temos soro glicosado, porém temos ampolas
de glicose a 50% 10mls e frasco de água
destilada estéril 500mls. Quantas ampolas serão
necessárias e quantos serão administrados?
a) Serão desprezados 100 ml de água destilada,
adicionadas 10 ampolas de glicose.
b) Serão desprezado 100ml e adicionadas 5 ampolas
glicose.
c) Serão desprezados 50 ml de água, adicionadas 10
ampolas de glicose.
d) Serão adicionadas 5 ampolas sem desprezar nada
assim não perdemos soluto e solvente.

d) Jejum de 12 horas acima de 70mg/dl.
23) Prescrito 25.000UI de heparina em soro 250
ml para correr durante 24 horas. Temos na
unidade o soro de 250 ml, e frascos de heparina
de 5.000UI/ml. Quantos ml serão adicionados?
a) Devem ser adicionados 25 ml, cinco frascos de
heparina.
b) Devem ser adicionados 20 ml, 4 frascos de
heparina.
c) Devem ser adicionados 6 ml, um frasco e meio
de heparina.
d) Devem ser adicionados 5 ml, um frasco de
heparina.
24) Foi prescrito Soro fisiológico a 0,9% 1000
para correr 12horas. Serão respectivamente
quantos ml por hora, quantas gotas por minuto e
quantas micro gotas por minutos?
a) 83 ml/h, 28gts/mim e 84 micro gotas.
b) 83 ml/, 30gts/mim e 100 micro gostas.
c) 84 ml/h, 28gts/mim e 84 micro gotas.
d) 85 ml/h, 28gts/mim e 84 micro gotas.
25) É incorreto aferir a pressão arterial quando:
a) O cliente esta em repouso por mais de 15
minutos.
b) O cliente acabou de chegar a unidade e veio
deambulando.
c) O cliente tem idade inferior a 10 anos, pois a
pressão arterial não é mensurada até essa idade.
d) O cliente fez uso de anti-hipertensivo
recentemente.
26) A temperatura axilar é a forma mais usada
de aferir temperatura de adultos e crianças no
Brasil, porém despomos de outras formas de
aferir. Com relação a temperatura é correto
afirmar que:
a) 37.1º É considerado febre e deve ser medicado
imediatamente.
b) 37.4º Ainda não é considerado febre, porém é
necessário medicar.
c) 37.5º Não é considerado febre, é indicado banho
morno e retirar roubas da criança deixando apenas
roupas mais leve.
d) 37.1º Não é considerado febre e não devemos
medicar.
27) O exame sérico de glicemia em jejum é usado
para diagnosticar diabetes. Para realizar esse
exame o que é necessário? E qual valor pode ser
considerado diabético?
a) Jejum de 8 horas, acima de 126mg/dl.
b) Jejum de 8 horas, acima de 110mg/dl.
c) Jejum de 12 horas acima de 126mg/dl.

28) O Ministério da saúde criou em 1994 a
estratégia saúde da família com o propósito de
reorganizar as práticas de atenção a saúde e
promover à prevenção e promoção a saúde junto
à comunidade. O programa de saúde da família
é composto por no mínimo.
a) Um médico, um enfermeiro, um auxiliar e um
técnico de enfermagem.
b) Um médico, um enfermeiro, dois auxiliares e 6
agentes de saúde.
c) Um médico, um enfermeiro, um dentista, um
assistente social, um auxiliar de enfermagem, um
técnico de enfermagem, um técnico de higiene
bucal, e 6 agentes comunitários de saúde.
d) Um médico, um enfermeiro, um auxiliar de
enfermagem e de 4 a 6 agentes comunitários de
saúde de acordo com o número de famílias.
29) A auto-hemoterapia consiste na retirada de
sangue venoso de um indivíduo e a imediata
aplicação intramuscular, procedimento que
ainda hoje vive muitos questionamentos com
relação a sua eficácia. O conselho regional de
enfermagem bem como outros órgãos de
fiscalização e apoio a saúde pública dizem que:
a) É ato médico, todo o procedimento deve ser
realizado por um médico
b) É função específica do enfermeiro, porém pode
ser delegada ao técnico de enfermagem.
c) Crime contra a saúde pública, pois não tem
reconhecimento nem comprovação científica, é
proibido por todos os conselhos de classe.
d) É função do enfermeiro a punção, retirada do
material, porém a administração pode ser realizada
pelo auxiliar ou técnico de enfermagem.
30) A resolução Nº 381/2011 do Conselho
Federal de Enfermagem COFEN, que fala sobre
o Papanicolau determina que a coleta do exame
no âmbito de equipe de enfermagem é função
específica:
a) Técnico de Enfermagem
b) Enfermeiro
c) Auxiliar de enfermagem
d) Enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem.
31) A pré-eclâmpsia geralmente ocorre após a
24ª semana de gestação e torna a gestação de alto
risco. Sua principal característica está
relacionada a:
a) Hipotensão e disúria.
b) Hipertensão e hiperglicemia.
c) Aumento da pressão arterial e proteinúria.

d) Hipertensão e anuria.
32) A vacina conhecida como BCG nos protege
contra formas mais graves de tuberculose,
mesmo assim estamos suscetíveis na fase adulta a
contaminação. Com relação a BCG é correto
afirmar que:
a) A sigla significa Bacilo de Calmette-Guérin e sua
aplicação é intramuscular imediata ao nascimento.
b) A sigla significa Bacilo de Calmette-Guérin e sua
aplicação é intradérmica ao nascer.
c) A BCG é a tríplice viral e nos protege de várias
doenças endêmicas na infância e sua aplicação é
intramuscular nos primeiro 3 meses de vida.
d) A sigla significa Bacilo de Calmette-Guérin e sua
aplicação é intramuscular completando um ano de
vida.
33) Convulsão é um fenômeno electro fisiológico
anormal temporário que ocorre no cérebro
(descarga bio energética) e que resulta numa
sincronização anormal da atividade eléctrica
neuronal. Temos causas diversas que podem
ocasionar uma convulsão, porém os primeiros
socorros são iguais para adultos e crianças. É
correto afirmar que:
a) Lateralizar o corpo e rosto, manter vias aéreas
pérvias, oxigenar e se possível administrar O² e
puncionar acesso venoso.
b) Lateralizar o corpo e rosto, manter vias aéreas
pérvias, oxigenar, se possível administrar O²,
proteger a cabeça e puncionar acesso venoso.
c) Lateralizar o corpo e rosto, manter vias aéreas
pérvias retirando imediatamente próteses e
aparelhos móveis na cavidade oral durante a
convulsão com as mãos.
d) Lateralizar o corpo, colocar uma toalha enrolada
na boca para evitar que a língua caia.
34) Ao atender uma vítima de picada de animal
peçonhento é incorreto:
a) Lavar o local com solução fisiológica e
antisséptico
b) Realizar curativo na área afetada.
c) Fazer sangria no local da picada com uma agulha
30x7 riscando o local onde houve a picada,
promovendo assim a retirada do veneno.
d) Durante a remoção da vítima ao serviço de saúde
manter o membro afetado abaixo da linha do
torácico.
35) No atendimento a uma vítima de
queimadura, podemos avaliar as queimaduras
de que forma:
a) Primeiro, segundo e terceiro grau.

b) Primeiro, segundo e terceiro grau, de grande,
média ou pequena extensão.
c) Quanto a extensão apenas usando a regra dos 9.
d) Quanto à profundidade primeiro e segundo grau.
36) Infarto agudo do miocárdio (IAM),
popularmente e erroneamente conhecido como
ataque cardíaco é um processo de necrose (morte
do tecido) de parte do músculo cardíaco por falta
de aporte adequado de nutrientes e oxigênio. No
primeiro atendimento a uma possível vítima de
IAM é correto:
a) Não é necessário repouso, apenas administração
de O², realizar ECG, colher enzimas principalmente
troponina.
b) Repouso relativo, realizar ECG, colher enzimas
principalmente o HDL e LDH.
c) Repouso absoluto, administração de O², realizar
ECG, colher enzimas cardíacas como CPK.
d) Repouso absoluto, administrarção de O² realizar
ECG, colher troponina, CPK, CKMB.
37) Em caso de intoxicações exógenas em seu
atendimento intra-hospitalar pode ser necessário
a lavagem gástrica, administração de carvão
ativado,
punção
de
acesso
venoso,
monitoramento e observação e tratamento dos
sintomas a seguir decorrentes a intoxicação
variando de acordo com a causa. Qual a função
do carvão ativado nesse atendimento?
a) Sua função é ligar se a substância causadora da
intoxicação impede a absorção da mesma.
b) Tem como função o tamponamento gástrico
evitando que a substância lesione as paredes do
estômago.
c) Tem como função a transformação de substâncias
ácidas em básicas, evitando lesões.
d) Tem como função de limpeza do estômago, pois
logo após a introdução o paciente vomita
imediatamente.
38) O estado de choque pode ter diversas causas,
uma delas é a invasão do corpo por muitos
microorganismos como vírus, bactérias ou
fungos, vindas de uma infecção local ou vindas
do meio externo, chegando à corrente sanguínea,
contaminando todo o corpo, podendo levar o
indivíduo a uma falência múltipla dos órgãos.
Estamos falando de qual choque:
a) Anafilático.
b) Choque Cardiogênico.
c) Choque Séptico.
d) Hipovolêmico.

39) Os termos esplenectomia, gastrostomia e
jejunostomia estão relacionados respectivamente
a:
a) Retirada completa ou parcial do pâncreas; um
orifício artificial é criado na altura do estômago
para alimentação; Abertura de orifício artificial na
altura do jejuno para gavagem.
b) Retirada completa ou parcial do baço, orifício
artificial é criado na altura do estomago para
alimentação e abertura de oficio artificial na altura
do jejuno para gavagem.
c) Orifício artificial é criado na altura do estômago
para alimentação; Retirada completa ou parcial do
baço; Abertura de orifício artificial na altura do
jejuno para gavagem.
d) Retirada total do baço; Retirada total do
estômago; Retirada completa jejuno.
40) A hemotransfusão é a transferência de
sangue ou de um hemocomponente (componente
do sangue) de um indivíduo (doador) a outro
(receptor). Com relação a administração de
sangue e derivados é importante estar atento:
a) A temperatura da bolsa, se muito fria não
administrar.
b) A temperatura corpórea, se acima de 37.5 de
temperatura axilar não administrar.
c) A temperatura corpórea, se o indivíduo
apresentar febre a bolsa deve ser administrado ainda
bem gelada.
d) Não devemos administrar sangue ou derivados
em indivíduos com hipertensão arterial, pois o
aumento do volume vai elevar a pressão.

