Município de São Miguel da Boa Vista- SC
Concurso Público 001/2018
Prova objetiva escrita para o cargo de:

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
1. A Prova terá duração de 03 (três) horas, com horário previsto para o início as 15h00min e término
às 18h00min.
2. O tempo gasto pelo Fiscal para as orientações gerais será descontado, iniciando-se a partir do
momento em que o mesmo autorizar o inicio da realização da prova.
3. Esta prova contém 30 (trinta) questões objetivas, cada uma com 04 (quatro) alternativas, sendo
apenas uma a correta.
4. Leia atentamente todas as questões assinale a alternativa que achar que esteja correta e passe
para o cartão resposta, o qual possui sua identificação e a identificação por código de barras o
qual você deverá opor a sua assinatura.
5. O caderno de provas é o seu rascunho, pode utilizá-lo para isso.
6. A marcação no cartão resposta deve-se dar com caneta esferográfica da seguinte maneira:
Você deverá marcar a sua alternativa correta como no exemplo abaixo:
Questão Alternativa correta
01
A
B
C
D
- preenchimento correto.
Não serão aceitos outros tipos de marcações, pois a correção será realizada por leitura óptica.
7. O cartão resposta é o único documento que comprova as respostas corretas.
8. Se durante a prova necessite ir ao banheiro, chame o fiscal, levantando uma das mãos. Lembrese que você só poderá sair da sala após 01 (uma) hora do inicio da prova.
9. Qualquer dúvida ou reclamação relativamente a alguma questão, você poderá utilizar o formulário
de recurso anexo ao Edital de Concurso Público 001/2018.
10. Boa prova.
11. Com auxilio do fiscal destaque, se desejar, o rascunho do seu cartão resposta.
12. Para levar o caderno de prova você deve permanecer na sala no mínimo até às 17h00min.
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Conhecimentos Gerais
Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 03.
Projeto auxilia jovens de abrigos de SC na inserção ao mercado de trabalho.
Ao todo, 1.100 adolescentes foram atendidos no programa "Novos Caminhos".
Por G1 SC.
Uma parceria do poder público com empresas catarinenses ajuda a mudar a realidade de
jovens que vivem nos abrigos espalhados pelo estado.
Há cinco anos, o programa "Novos Caminhos" auxilia adolescentes na preparação para o
mercado de trabalho. Desde a criação, 1.100 jovens participaram do projeto e 25% conseguiu
encontrar uma profissão.
De acordo com o juiz Ricardo Fiuza, a intenção da parceria é dar oportunidades para os jovens
e criar pontes para o futuro. "É um programa do poder judiciário com a iniciativa privada para
proporcionar que eles tenham um futuro melhor, é uma preparação", disse o magistrado.
Um dos exemplos positivos do programa "Novos Caminhos" é José Ítalo. Após passar quase
um ano no abrigo e aproveitar o aprendizado na sala de aula, ele foi inserido no mercado de
trabalho.
"Eles sempre mostraram que o sonho não era só sonhar, mas era um objetivo a ser
alcançado", falou.
Conforme o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o projeto foi criado a partir da parceria entre
Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC), Federação das Indústrias do Estado de
Santa Catarina (FIESC), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SC), Ministério Público de
Santa Catarina (MPSC) e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa
Catarina (Fecomércio).
(FONTE:https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2018/12/23/projeto-auxilia-jovens-de-abrigos-desc-na-insercao-ao-mercado-de-trabalho.ghtml).

01- São recursos utilizados no texto, exceto:
a)
b)
c)
d)

Linguagem predominantemente denotativa.
Dados estatísticos.
Ironia na construção de ideias.
Elementos de coesão para articular frases.

02- "Eles sempre mostraram que o sonho não era só sonhar, mas era um objetivo a ser
alcançado.”.
Assinale a alternativa em que a substituição da palavra destacada nessa frase altera seu
sentido.
a) Eles sempre mostraram que o sonho não era só sonhar, contudo era um objetivo a ser
alcançado.
b) Eles sempre mostraram que o sonho não era só sonhar, entretanto era um objetivo a ser
alcançado.
c) Eles sempre mostraram que o sonho não era só sonhar, todavia era um objetivo a ser
alcançado.
d) Eles sempre mostraram que o sonho não era só sonhar, contanto que era um objetivo a
ser alcançado.

03- "É um programa do poder judiciário com a iniciativa privada para proporcionar que eles
tenham um futuro melhor (...).” 3º§.
O verbo destacado nessa frase está no seguinte modo e tempo:
a)
b)
c)
d)

Indicativo - presente.
Subjuntivo - presente.
Indicativo - futuro do presente.
Subjuntivo - futuro.

04- “Se tivesse a tolice de se perguntar 'quem sou eu? ' cairia estatelada e em cheio no chão. É
que 'quem sou eu? ' provoca necessidade. E como satisfazer a necessidade? Quem se indaga
é incompleto”.
(Fonte:Clarice Lispector, trecho extraído de “A hora da estrela”, 1977).

É incorreto afirmar sobre o fragmento acima:
a) O trecho apresentado foi escrito durante a Primeira Fase do Modernismo.
b) O romance A hora da estrela foi a última obra de Clarice Lispector publicada antes de
sua morte.
c) Clarice Lispector pertenceu à fase da Literatura Brasileira Contemporânea.
d) A escritora também aborda o contato da imigrante nordestina com a cidade grande.
05- Qual o valor de x, sabendo que a média aritmética entre
a)
b)
c)
d)

e 8 é 8.

25.
1.
11.
5.

06- Na construção de um Shopping, 05 pedreiros constroem 3 salas em 2 dias. Quantas salas
serão totalmente construídas em 12 dias se admitir mais 3 pedreiros?
a)
b)
c)
d)

80 salas.
28 salas.
20 salas.
16 salas.

07- Qual o perímetro do triângulo isósceles a seguir, com altura medindo 21 cm?

a)
b)
c)
d)

98 cm.
29 cm.
78 cm.
60 cm.

08- Assinale a alternativa que apresenta o valor da determinante da matriz B a seguir.

a)
b)
c)
d)

-201.
59.
71.
-59.

09- Analise a figura abaixo e assinale a alternativa que corresponde.
A figura abaixo representa:

a)
b)
c)
d)

O Escudo do Município.
A Bandeira do Município.
O Brasão do Município.
O Slogan do Município.

10- Analise a tela do Microsoft Office Word abaixo:

Para posicionar o cursor centralizado no documento, podemos usar as teclas do teclado:
a)
b)
c)
d)

Control + C.
Control + E.
Alt + C.
Alt + E.

Conhecimentos Específicos
11- São desvantagens da via oral na administração de medicamentos, exceto:
a) Os medicamentos podem ser irritantes para a mucosa gástrica ou ser inativados pelas
suas secreções.
b) É um método simples de administração, não sendo invasivo.
c) Os medicamentos podem apresentar sabor desagradável, podendo provocar náuseas e
vômitos.
d) Existem determinados medicamentos que lesam o esmalte dos dentes, é o caso dos
compostos que contêm o ferro.
12- Os profissionais de saúde devem disponibilizar o tempo que for necessário para dar apoio
à mãe e ao seu bebê durante o início e a manutenção da amamentação. Sobre o assunto, é
incorreto afirmar que:
a) A depressão materna pós-parto é fator de risco para desmame precoce.
b) A mãe deve ser orientada sobre os sinais que indicam que o bebê está pronto para
mamar (movimento dos olhos, da cabeça, sinais de procura com a língua para fora,
agitação dos braços, mãos na boca, etc.), não sendo necessário esperar o choro do
bebê.
c) A técnica de amamentação está adequada quando o lábio inferior do bebê está virado
para dentro.
d) A criança que é alimentada somente com leite materno até os 6 meses de vida
apresenta menor morbidade. Além disso, maiores são os efeitos benéficos à sua saúde.

13- De acordo com o Calendário Nacional de vacinação (2018), são vacinas cuja a 1º dose
devem ser administradas à criança aos 2 (dois) meses de idade, exceto:
a)
b)
c)
d)

Rotavírus.
Penta.
Meningocócica C (conjugada).
VIP (Poliomielite).

14- Analise as características apresentadas abaixo:
I- É classificada como doença crônica não transmissível.
II- Não é uma doença de notificação compulsória.
III- Possui tratamento medicamentoso e não medicamentoso.
As características acima se referem à seguinte doença:
a)
b)
c)
d)

Tuberculose.
Hipertensão arterial.
Escabiose.
Sarampo.

15- Para determinado paciente, a prescrição determinava a administração de 150 mg de um
medicamento. Na Unidade de Saúde dispõe-se de frasco deste medicamento contendo 1,0
grama e que deverá ser diluído em 10 ml de água destilada.
Para o cumprimento da prescrição, após a diluição do medicamento, deve ser aspirado o
seguinte volume:
a)
b)
c)
d)

0,75 ml.
1,25 ml.
1,5ml.
1,75 ml.

16- O cuidado da Enfermagem se fundamenta no conhecimento próprio da profissão e em
preceitos éticos e morais.
São deveres do profissional de enfermagem, exceto:
a) Incentivar e apoiar a participação dos profissionais de Enfermagem no desempenho de
atividades em organizações da categoria.
b) Documentar formalmente as etapas do processo de Enfermagem, em consonância com
sua competência legal.
c) Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade da pessoa, em todo seu ciclo vital e nas
situações de morte e pós-morte.
d) Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com
responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da
profissão.
17- Um paciente com queixa de poliúria, perda de peso inexplicada e fome e sede excessivas,
apresenta os sintomas clássicos da seguinte doença:
a)
b)
c)
d)

Hanseníase.
Insuficiência renal.
Diabetes.
Hipotireoidismo.

18- A prevenção do desenvolvimento de úlceras por pressão é uma das atividades
desenvolvidas pelos profissionais de enfermagem nos cuidados com o paciente acamado.
Não representa uma estratégia de prevenção:
a)
b)
c)
d)

Não deixar a pele em contato com umidade de urina, fezes ou secreções.
Favorecer as fricções da pele em lençóis, toalhas e demais roupas.
Promover hidratação da pele.
Realizar mudança de decúbito.

19- Foi solicitado ao Técnico de Enfermagem que realizasse a coleta de escarro de um
paciente.
Este exame é utilizado para o diagnóstico da seguinte doença:
a)
b)
c)
d)

Hanseníase.
Febre tifoide.
Tuberculose.
Tricomoníase.

20- Foi prescrito para um paciente uma dieta hipolipídica para o controle de seu peso corporal.
Caracteriza este tipo de dieta:
a)
b)
c)
d)

Dieta com pouca quantidade de sódio (sal).
Dieta pobre em carboidratos.
Dieta com menor quantidade de proteínas.
Dieta pobre em gorduras.

21- Sobre as características epidemiológicas da doença meningocócica, é incorreto afirmar
que:
a) Os maiores coeficientes de incidência da doença são observados em idosos.
b) No Brasil, a doença meningocócica é endêmica, com ocorrência de surtos esporádicos.
c) Acomete indivíduos de todas as faixas etárias, porém aproximadamente 30% dos casos
notificados ocorrem em crianças menores de 5 anos de idade.
d) A letalidade da doença no Brasil situa-se em torno de 20% nos últimos anos. Na forma
mais grave, a meningococcemia, a letalidade chega a quase 50%.
22- A aferição de dados vitais é uma das atividades mais realizadas pelos profissionais de
enfermagem no dia a dia. Sobre o assunto, é correto afirmar que:
a) A verificação da temperatura oral é a mais precisa, pois é a que menos sofre influência
de fatores externos.
b) A maioria dos processos infecciosos é acompanhada de hipertermia.
c) O sono e repouso, emoções, desnutrição são fatores que influenciam no aumento da
temperatura corporal.
d) A pressão arterial varia ao longo do ciclo vital, diminuindo conforme a idade.
23- Analise as características apresentadas abaixo:
I- É uma doença sexualmente transmissível.
II- Pode ser transmitida de forma congênita.
III- É classificada como uma doença de notificação compulsória.
As características acima se referem à seguinte doença:
a)
b)
c)
d)

Donovanose.
Gonorreia.
Sífilis.
Herpes.

24- Representa o termo técnico utilizado nos registros de enfermagem para descrever a perda
da palavra falada, escrita ou mímica, por alterações nos centros nervosos:
a)
b)
c)
d)

Anisocoria.
Anúria.
Anasarca.
Afasia.

25- Um casal compareceu ao Acolhimento da Unidade de Saúde e em virtude de já possuírem
3 filhos demonstrou interesse na adesão de um método contraceptivo definitivo.
Representa um exemplo deste método:
a)
b)
c)
d)

Laqueadura.
Diafragma.
Espermicida.
DIU.

26- O conjunto de técnicas que devem ser adotadas por todos os profissionais de saúde para
atendimento de todos os pacientes, independentemente de seu diagnóstico é denominado de
precaução padrão.
São materiais que compõe o conjunto de precauções padrão, exceto:
a)
b)
c)
d)

Máscara N95.
Luvas de procedimentos.
Avental de manga longa, descartável ou não.
Óculos protetor.

27- Para uma paciente com uma incisão cirúrgica devido à cesárea, apresentando ferida seca
e sem sinais flogísticos, o curativo ideal deve ser:
a)
b)
c)
d)

Oclusivo.
Aberto.
Compressivo.
Com irrigação.

28- São possíveis objetivos para a utilização da sonda nasogástrica, exceto:
a)
b)
c)
d)

Drenar conteúdo gástrico (sonda aberta com coletor).
Realizar lavagem gástrica.
Administrar alimentos e medicamentos.
Coletar material celular da parede estomacal para realização de biópsia.

29- O balanço hidroeletrolítico depende do ganho e da perda de líquidos (avaliar volume e
composição dos líquidos). As perdas podem ser mensuráveis ou não mensuráveis.
Representa um exemplo de perda não mensurável:
a)
b)
c)
d)

Diurese.
Vômitos.
Transpiração.
Drenagem de feridas.

30- São causas frequentes de acidentes do trabalho com material perfuro cortante, exceto:
a)
b)
c)
d)

Descarte inadequado.
Reencapamento de agulhas usadas.
Caixas de descarte de materiais perfuro-cortantes afixadas em locais adequados.
Falhas técnicas na execução do procedimento.

