Município de Ilhota - SC
Processo Seletivo 001/2019
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 09h00min e término
às 12h00min.
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 20 (vinte) 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:
A

B

C

D

01
- 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 Processo Seletivo 001/2019.
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 11h00min.
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Processo Seletivo Município de Ilhota- SC
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Conhecimentos Gerais
Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 03.
Morte e vida Severina
(João Cabral de Melo Neto)
[...]
Somos muitos Severinos
iguais em tudo na vida:
na mesma cabeça grande
que a custo é que se equilibra,
no mesmo ventre crescido
sobre as mesmas pernas finas
e iguais também porque o sangue,
que usamos tem pouca tinta.
E se somos Severinos
iguais em tudo na vida,
morremos de morte igual,
mesma morte severina:
que é a morte de que se morre
de velhice antes dos trinta,
de emboscada antes dos vinte
de fome um pouco por dia
(de fraqueza e de doença
é que a morte severina
ataca em qualquer idade,
e até gente não nascida).
[...]
01- “Morte e vida Severina” é a obra mais conhecida de João Cabral. É correto afirmar sobre o
poema, exceto:
a) Trata-se de um poema de temática regionalista pertencente à literatura contemporânea
brasileira.
b) A narrativa tem como função transmitir informações que revelam questões sociais de
maneira objetiva e direta.
c) Percebe-se um engajamento do autor com os problemas sociais da região nordestina.
d) O texto apresenta uma linguagem conotativa que amplia o significado das palavras em
função de seu contexto.
02- “A morte é tratada como algo vulgar, e as profissões que lidavam com a morte como um
negócio lucrativo.”.
Assinale a opção que justifica o emprego da vírgula nessa frase sobre “Morte e vida Severina”:
a)
b)
c)
d)

Aposto.
Oração subordinada adverbial deslocada.
Oração subordinada adjetiva explicativa.
Sujeitos diferentes.

03- “Severino não esperava muita coisa do destino, contudo seguia para escapar da velhice
que chegava mais cedo na sua terra.”.
A relação estabelecida entre as ideias, na citação acima, foi identificada corretamente em:
a)
b)
c)
d)

Oposição.
Explicação.
Conclusão.
Finalidade.

04- Qual é o juro simples arrecadado em um empréstimo de R$ 3.200,00, ao final de dois anos
e meio, sabendo que a taxa cobrada é de 6% ao semestre?
a)
b)
c)
d)

R$ 560,00.
R$ 960,00.
R$ 1.350,00.
R$ 4.280,00.

05- Utilizando as afirmações I, II e III, assinale a única alternativa que corresponde a área do
retângulo:
I. O retângulo tem dimensões x e y.
II. x é a terça parte de y.
III. x também é o valor de um dos lados de um quadrado de área igual a 16 cm².
a)
b)
c)
d)

11 cm².
32 cm².
48 cm².
95 cm².

06- Quatorze pedreiros completam 30% de uma obra em trinta dias, trabalhando seis horas a
cada dia. Se dispensarmos quatro pedreiros e reduzirmos em duas horas o regime de trabalho,
é correto afirmar que a obra terá durado ao todo:
a)
b)
c)
d)

90 dias.
115 dias.
121 dias.
177 dias.

07- De acordo com a Lei Federal 8.429/92 em seu Art. 9°, constitui ato de improbidade
administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial
indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas
entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: assinale a incorreta:
a) Receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra
vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação
ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou
amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público.
b) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou
locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas
no art. 1° por preço superior ao valor de mercado.
c) Utilizar, em obra ou serviço público, veículos, máquinas, equipamentos ou material de
qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades
mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos,
empregados ou terceiros contratados por essas entidades.
d) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou
locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior
ao valor de mercado.
08- Conforme o Histórico do Município, qual foi o primeiro prefeito de Ilhota - SC?
(Fonte:https:// www.ilhota.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/40499).

a)
b)
c)
d)

Alípio Guilherme Nunes.
Ricardo Köehler.
José Köehler.
Osvaldo Teixeira de Melo.

09- Qual a data de instalação da emancipação política e qual o numero da lei de criação do
Município de Ilhota-SC?
(Fonte:https:// www.ilhota.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/40499).

a)
b)
c)
d)

Data 21/06/1958 e Lei Estadual nº348.
Data 18/07/1958 e Lei Estadual nº348.
Data 21/06/1958 e Lei Estadual nº438.
Data 18/07/1958 e Lei Estadual nº438.

10- Conforme Artigo 5°da Lei Orgânica Municipal de Ilhota, são assegurados, na sua ação
normativa e no âmbito de jurisdição do Município, a observância e o exercício dos princípios:
a) Da igualdade, legitimidade, igualdade e justa distribuição dos benefícios e encargos
públicos.
b) Da igualdade, legalidade, igualdade e justa distribuição dos benefícios e desencargos
públicos.
c) Da liberdade, legitimidade, igualdade e justa distribuição dos benefícios e desencargos
públicos.
d) Da liberdade, legalidade, igualdade e justa distribuição dos benefícios e encargos
públicos.

Conhecimentos Específicos
11- O Sistema Único de Saúde (SUS) é o conjunto de todas as ações e serviços de
saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da
administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. No entanto, este
conceito foi ampliado, ao serem definidos os elementos condicionantes da saúde, que são:
I-Meio físico (condições geográficas, água, alimentação, habitação, etc).
II-Meio sócio-econômico e cultural (emprego, renda, educação, hábitos, etc).
III-Garantia de acesso aos serviços de saúde responsáveis pela promoção, proteção e
recuperação da saúde.
IV- Tem direito ao uso dos serviços oferecidos como consulta medica exames e medicamentos,
quem é contribuinte da previdência social e seus dependentes.
Assinale a alternativa que corresponde as afirmativas corretas:
a)
b)
c)
d)

I-II-III-IV.
Apenas II-III-IV.
Apenas III-IV.
Apenas I-II-III.

12- Classifique as afirmativas abaixo com (V) para as verdadeiras e (F) para as Falsas e
assinale a alternativa correta:
( )Os primeiros conceitos de promoção da saúde foram definidos pelos autores Winslow, em
1920, e Sigerist, em 1946. Este definiu como as quatro tarefas essenciais da medicina: a
promoção da saúde, a prevenção das doenças, a recuperação e a reabilitação.
( )Leavell e Clark, em 1965, delinearam o modelo da história natural das doenças, que
apresenta três níveis de prevenção: primária, secundária e terciária. As medidas para a
promoção da saúde, em nível de prevenção primário, não são voltadas para determinada
doença, mas destinadas a aumentar a saúde e o bem-estar gerais (BUSS, 2003).
( )Tendo em vista que o conceito de Leavell e Clark possui enfoque centrado no indivíduo,
com certa projeção para a família ou grupos, verificou-se sua inadequação para as doenças
crônicas não-transmissíveis, pois a prevenção de tais doenças envolve medidas não só
voltadas para os indivíduos e famílias, como também para o ambiente e os estilos de vida
(BUSS, 2003).
( )O movimento de promoção da saúde surgiu no Canadá, em 1974.

a)
b)
c)
d)

V-V-V-V.
V-V-V-F.
V-F-V-F.
V-F-V-V.

13- É o método capaz de eliminar a maioria dos organismos causadores de doenças, com
exceção dos esporos. É classificada em vários níveis e possui alguns fatores que influenciam
na eficácia da sua operação.
a)
b)
c)
d)

Limpeza.
Desinfecção.
Esterilização.
Controle de Infecção.

14- O iodo povidona PVPI, é muito utilizado na antissepsia e degermação. Porém, os diferentes
tipos de PVPI são utilizados em diferentes superfícies:
Classifique as afirmativas abaixo com (V) para as verdadeiras e (F) para as Falsas e assinale a
alternativa correta:
( )PVPI aquoso: Composto orgânico de iodo, não age na presença de materiais orgânicos e
eleva o nível sérico de iodo.
( )PVPI degermante: Utilizado somente em pele íntegra, com a finalidade de remover
sujidade e reduzir a flora transitória e residente. Deve ser retirado após o uso. Tem indicação
também na degermação da pele, mãos, área cirúrgica e procedimentos invasivos.
( )PVPI alcoólico: Indicado para uso em pele íntegra, após degermação das mãos, com a
finalidade de fazer luva química e demarcar a área operatória, reduzindo a flora da pele.
( )PVPI Neutro: Indicado na degermação da pele de pessoas que sofrem de alergias,
principalmente quando não se conhece a origem que os causa.
a)
b)
c)
d)

V-V-V-V.
F-V-F-V.
V-V-V-F.
F-V-V-V.

15- Complete a lacuna abaixo e assinale a alternativa correta:
______________ “conjunto de medidas utilizadas para impedir a penetração de microorganismos em local que não os continha” (MS).
a)
b)
c)
d)

Assepsia.
Esterilização.
Controle de Infecção.
Bandagem.

16- Classifique as afirmativas abaixo com (V) para as verdadeiras e (F) para as Falsas e
assinale a alternativa correta:
( )Os distúrbios endócrino-metabólicos são alterações dos hormônios do organismo que
acarretam modificações importantes nas taxas de glicemia, colesterol e triglicerídeos. As
queixas dos pacientes com este tipo de problema podem ir desde a perda ou diminuição da
força física, fadiga, perda ou ganho de peso, ansiedade, depressão, diarreia e anemia.
( )Dentre as doenças endócrino-metabólicas mais frequentes podemos citar: a diabetes; os
distúrbios da glândula tireoide; e a dislipidemia.
( )O pâncreas é uma glândula digestiva que fica na parte posterior do abdômen, em frente a
coluna vertebral, e é responsável pela produção de enzimas digestivas importantes para o
processo da digestão de proteínas e carboidratos. Um dos hormônios mais importantes
secretados pelo pâncreas é a Endorfina, responsável pela absorção da glicose pelas células do
nosso corpo, sem a glicose a célula não vive.

( )A glândula tireoide é uma das maiores glândulas endócrinas do corpo, localizada no
pescoço e protegida por meio de uma cartilagem, que nos homens é mais acentuada e
denominada “pomo de adão”.
a)
b)
c)
d)

V-V-V-V.
V-F-V-F.
V-V-V-F.
V-V-F-V.

17- As vacinas são eficazes e de acordo com o calendário vacinal de Santa Catarina
destacamos faixa etária e o tipo de vacina correspondente:
Classifique as afirmativas abaixo com (V) para as verdadeiras e (F) para as Falsas e assinale a
alternativa correta:
( )11 á 14 anos- Meningocócica C, aplicada em dose única ou reforço de acordo com a
situação vacinal.
( )10 á 19 anos- Tríplice Viral, duas doses, a depender da situação vacinal anterior.
( )02 meses- Rotavírus, primeira dose.
( )Gestantes- dTpa, uma dose a cada gestação a partir da 18ª semana ou até 30 dias após o
parto.
a)
b)
c)
d)

V-V-V-V.
V-F-V-V.
V-V-V-F.
F-V-V-V.

18- Quanto à prevenção das vacinas é correto afirmar:
Classifique as afirmativas abaixo com (V) para as verdadeiras e (F) para as Falsas e assinale a
alternativa correta:
( )Dlupa Adulto – previne difteria e Tétano.
( )Tríplice Viral- previne sarampo, caxumba e catapora.
( )dTpa- previne difteria, tétano e coqueluche.
( )Pneumocócica 10 valente- previne pneumonia, otite, meningite, e outras doenças causadas
pelo pneumococo.
a)
b)
c)
d)

F-V-V-V.
V-F-V-V.
V-V-V-V.
V-V-V-F.

19- Em caso de parada cardiorrespiratória, a primeira coisa a fazer é chamar imediatamente
uma ambulância pelo número 192, 193 e iniciar os primeiros socorros, que nesse caso é
a reanimação cardiorrespiratória, que deve ser feita da seguinte forma:
1. Posicione a vítima deitada de barriga para cima sobre uma superfície plana e rígida (a
cabeça não deve estar mais alta que os pés para não prejudicar o fluxo sanguíneo
cerebral).
2. Ajoelhe-se ao lado da vítima, de maneira que os seus ombros fiquem diretamente sobre
o meio do tórax do paciente.
3. O ritmo das compressões torácicas deve ser de pelo menos 100 compressões por
minuto. Recomenda-se contar em voz alta para evitar erros e deixar a ação mais eficaz.
4. Repita a sequência até a chegada do socorro ou a reanimação da vítima.

Estão corretas as afirmativas:
a)
b)
c)
d)

1-2-3-4.
2-3-4.
1-3-4.
1-2-3.

20- De acordo com o evoluir da história da humanidade, várias epidemias foram registradas.
Classifique as afirmativas abaixo com (V) para as verdadeiras e (F) para as Falsas e assinale a
alternativa correta:
( )A Varíola, doença causada por vírus que começou a infectar humanos há milhares de
anos, causa febre alta, dores no corpo e erupções na pele. A transmissão da doença pode ser
por contato com a pele de alguém infectado, ou pelo ar, em locais fechados. Durante a
descoberta das Américas, por volta de 1500, os conquistadores europeus trouxeram consigo o
vírus da Varíola, que assolou boa parte da população Inca e Asteca. O último caso de infecção
natural por Varíola aconteceu em 1977, a doença hoje só existe em laboratório.
( )A Malária tem registros na humanidade há mais de quatro mil anos. A doença é transmitida
por um mosquito, que se prolifera em águas paradas, que ao picar a pele do ser humano
deposita um protozoário na corrente sanguínea que se aloja nos glóbulos vermelhos e os
destrói. Alguns dos principais sintomas da malária são: febre, calafrios, sudorese, dores de
cabeça e musculares. A Malária continua representando um sério fator epidêmico,
principalmente na África subsaariana.
( )A Tuberculose destruiu populações e diversos momentos da história da humanidade. A
doença é causada por uma bactéria, e é transmitida pelo ar. A bactéria chega aos pulmões,
causando dores no peito, fraqueza, emagrecimento e tosse com sangue. Em casos mais
graves pode atingir o cérebro, os rins ou a coluna vertebral. Apesar dos atuais tratamentos
modernos, a tuberculose continua infectando muitas pessoas todo ano, e fatores agravantes,
como o vírus HIV faz com que portadores do mesmo sejam mais suscetíveis a desenvolver a
forma grave da tuberculose, e chegar a óbito muitas vezes.
( )A Poliomielite atingiu os humanos durante milhares de anos, paralisando milhões de
crianças. A doença é causada pelo Poliovírus, que ataca o sistema nervoso humano. Os
sintomas iniciais são dor de cabeça, dor e rigidez nos membros, vômito e febre. Não existe
cura efetiva para a Poliomielite, mas a vacina, aperfeiçoada na década de 1950, garantiu o
controle e extinção da doença em boa parte do mundo. Apenas alguns países
subdesenvolvidos ainda apresentam casos da doença.
( )A Febre Amarela, doença transmitida por picada de mosquitos, tem como principais
sintomas dores de cabeça, muscular, nas costas, febre e comumente insuficiência hepática,
que causa icterícia, o que dá nome à doença. Apesar da vacina e dos programas de
prevenção, a doença ainda assola regiões da América do Sul e da África.
a)
b)
c)
d)

F-V-V-F-V.
V-V-V-V-V.
F-V-V-V-F.
V-V-V-V-F.

