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Prefeitura Municipal de Novo Horizonte  

Estado de Santa Catarina 
 

CADERNO DE PROVA 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 004/2013 

 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01 – Este caderno contém 30 (trinta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da 

sala.  

 

02 - Além deste caderno, você deverá ter recebido o cartão já identificado, destinado às 

respostas das questões formuladas na prova. Caso não tenha recebido o cartão, peça-o ao fiscal. 

  

03 – Ao receber o cartão-resposta confira seus dados.   

 

04 – Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, com cinco alternativas, 

apresentando como resposta correta somente uma alternativa.  

 

05 – O cartão-resposta é único e insubstituível, portanto, a marcação é definitiva, não admitindo 

rasuras. 

 

06 – A duração da prova é de 03 (três) horas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após transcorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do seu início. Os três últimos candidatos a terminar a 

prova deverão retirar-se da sala simultaneamente. 

 

07 – Quando terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão-resposta.  

 

08 – A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a 

resposta que julgar correta. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da 

prova. 

 
 

MODELO DE PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA: 
 

Questão 1 – alternativa correta = D 

 

1        A        B       C        D         E  

 

* Marque somente uma alternativa preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que 

margeia a letra, conforme o exemplo acima. Não faça um X ou qualquer outra marca. 

 

* Para a marcação das respostas somente será permitido o uso de caneta esferográfica nas cores  

azul ou preta. 

 

* A correção do cartão resposta será através de leitura óptica, sendo de inteira responsabilidade do 

candidato os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente. 

 

 

BOA PROVA! 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

PORTUGUÊS   

 

1) Assinale a alternativa que apresenta uso incorreto da pontuação:  

 

a) Não importa o tamanho da cidade, cada uma possui um monumento, obra ou 

construção admirável e motivo de orgulho de seus moradores. 

b) Inaugurado em 1931, depois de cerca de cinco anos de obras, o Cristo Redentor – um 

dos ícones mais conhecidos internacionalmente – está situado no Morro do Corcovado, 

no bairro do Alto da Boa Vista, na capital do Rio de Janeiro. 

c) Na Praça de São Sebastião, em frente ao Teatro Amazonas, em Manaus, o 

Monumento à Abertura dos Portos às Nações amigas homenageia a liberação dos 

portos da Amazônia ao comércio exterior, firmada por D. Pedro II em 1866. 

d) Erguida na Praça Armando Salles de Oliveira, em frente ao Palácio Nove de Julho, 

sede da Assembleia Legislativa e do Parque Ibirapuera, na capital paulista, a obra 

símbolo da cidade, o Monumento às Bandeiras, foi encomendada pelo governo de São 

Paulo, em 1921, ao escultor ítalo-brasileiro Victor Brecheret. 

e) O Monumento às Três Raças, é o cartão-postal da capital goiana desde 1968, cujo 

nome oficial é Monumento a Goiânia, fica na Praça Dr. Pedro Lodovico Teixeira, a 

antiga Praça Cívica entre os Palácios das Esmeraldas e das Campinas no setor central 

uma das regiões mais antigas da cidade. 

 

2) Há problemas no uso da acentuação gráfica na alternativa: 

 

a) Os pedagogos orientam como lidar com a educação das crianças em um mundo 

cada vez mais tecnológico, onde a rápida velocidade das novidades e das informações 

convive com a ausência de normas. 

b) A tecnologia nos permite visitar o Museu do Louvre, na França, e outros lugares 

distantes, propicia enorme quantidade de informações de maneira ágil e desenvolve a 

coordenação motora. 

c) Se for bem orientado, o uso do computador e de dispositivos móveis traz muitos 

benefícios para a aprendizagem das crianças, mas desde que os pais também 

estimulem o uso didático. 

d) Com o contato cada vez mais precoce com a tecnología, os pequenos tem de 

estabelecer relações entre o real, o irreal e o virtual. 

e) Os pais precisam vigiar o conteúdo e ajudar a tornar menos obscura a relação da 

criança com o mundo virtual. 

 

3) Não há erro ortográfico na alternativa: 

 

a) As articulações de tornoselos, joelhos e quadriz são utilizados durante a infância de 

forma livre, com mobilidade. 

b) Não carregue nas costas mais de 10% do seu pezo. Regule as alsas da moxila para 

ficar acima do quadril. 

c) Jamais sustente o telefone entre ombro e orelha. Acessórios com fone de ouvido e 

microfone integrados auxiliam nessa tarefa.  

d) Ao varrer, aspirrar pó ou arrumar a cama, flexione joelhos e quadril. 

e) Na pia, no tanque ou na táboa de passar, procure não curvar a coluna nem elevar 

demais os ombros. 
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4) Não há erro de concordância nominal na alternativa: 

 

a) As funcionárias estão meias descrentes. 

b) A revista custa cara. 

c) Às faturas estão anexo as listas de preço. 

d) As equipes devem estar sempre alerta. 

e) Não será permitida interferência de ninguém. 

 

5) Assinale a opção em que há erro de concordância verbal: 

 

a) Pedimos que Vossa Senhoria vos digneis a receber-nos. 

b) Ainda vai haver noites frescas. 

c) A maioria das mulheres é inteligente. 

d) A maioria das mulheres são inteligentes. 

e) Uma ou outra forma estão certas. 

 

6) Assinale a opção que apresenta erro no emprego do sinal indicativo de crase: 

 

a) O progresso chegou inesperadamente àquela cidade. 

b) Nesta oportunidade, volto à referir-me aqueles problemas já expostos à Vossa 

Senhoria há alguns dias. 

c) Chegou cedo à repartição. 

d) Quando for à Bahia, quero visitar a Igreja do Bonfim e assistir a uma missa para dar 

cumprimento à promessa que fiz. 

e) Há muito tempo, devido às condições político-econômicas do país, não é dado à 

população o direito de viver a salvo de sobressaltos financeiros. 

 

7) “Andem ligeiro, crianças.” O termo sublinhado tem a função sintática de: 

 

a) Sujeito. 

b) Objeto direto. 

c) Aposto. 

d) Vocativo. 

e) Adjunto adnominal. 

 

MATEMÁTICA  

 

8) Dadas as afirmações sobre mínimo múltiplo comum (mmc) 

 

mmc (6, 1) = 1 

mmc (4, 4) = 16 

mmc (9, 9) = 1 

mmc (1, 5) = 5 

 

Quais estão incorretas: 

 

a) I, II e IV. 

b) I, II e III. 

c) II, III e IV. 

d) II, e III. 

e) I, III e IV. 
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9) O maior resto possível em uma divisão de números naturais deve ser: 

 

a) Maior que o dividendo. 

b) Igual ao divisor. 

c) Menor que o dividendo. 

d) Menor que o divisor. 

e) Igual ao dividendo. 

 

10) Uma cooperativa compra flores de seus associados, revendendo para o atacado 

com um lucro de 30%. Já o atacado revende para a floricultura com um lucro de 50% . A 

floricultura repassa para seus clientes com um lucro de 20%. Que acréscimo os clientes 

pagam em relação ao preço dos associados? 

 

a) 100% 

b) 110% 

c) 115% 

d) 118% 

e) 134% 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
11) Os profissionais da saúde devem orientar de forma simples e clara em relação à 

coleta do escarro, devendo proceder da seguinte forma, exceto: 

 

a) Entregar o recipiente ao paciente, verificando se a tampa do pote fecha bem e se já 

está devidamente identificado (nome do paciente e a data da coleta no corpo do 

pote). 

b) Orientar o paciente para acondicionar o pote com a amostra de escarro na 

geladeira até que seja levado à unidade básica de saúde. 

c) Orientar o paciente quanto ao procedimento de coleta: ao despertar pela manhã, 

lavar a boca, sem escovar os dentes, inspirar profundamente, prender a respiração por 

um instante e escarrar após forçar a tosse. Repetir essa operação até obter duas 

eliminações de escarro, evitando que esse escorra pela parede externa do pote. 

d) Informar que o pote deve ser tampado e colocado em um saco plástico com a 

tampa para cima, cuidando para que permaneça nessa posição. 

e) Orientar o paciente a lavar as mãos após esse procedimento. 

 

12) As doenças diarreicas agudas, constituem um problema de saúde pública, devendo 

os profissionais de saúde ter conhecimento sobre a mesma: 

 

A) O modo de transmissão pode ocorrer pela via oral ou fecal-oral, sendo específico 

para cada agente etiológico. 

B) Transmissão direta – ingestão de água e alimentos contaminados e contato com 

objetos contaminados (ex.: utensílios de cozinha, acessórios de banheiros, equipamentos 

hospitalares). 

C) Transmissão indireta – pessoa a pessoa (ex.: mãos contaminadas) e de animais para 

as pessoas. 

D) Os manipuladores de alimentos e vetores, como as moscas, formigas e baratas, 

podem contaminar, principalmente, os alimentos e utensílios. 
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E) Locais de uso coletivo, tais como escolas, creches, hospitais e penitenciárias 

apresentam maior risco de transmissão. 

 

 Aponte a alternativa correta: 

 

a) A, B, C 

b) A, B, E 

c) A, D, E 

d) C, D, E 

e) Todas estão corretas. 

 

13) O Técnico de enfermagem exerce as atividades, de nível médio técnico, assistindo 

ao enfermeiro, exceto ao exposto em qual alternativa abaixo? 

 

a) No planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de 

assistência de enfermagem. 

b) Na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave com 

risco de vida. 

c) Na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de 

vigilância epidemiológica. 

d) Na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a 

pacientes durante a assistência de saúde. 

e) Nenhuma alternativa está incorreta. 

 

14) Aponte a alternativa que contenha somente os tipos de vírus das Hepatites virais de 

transmissão sanguínea: 

 

a) A, B, E; 

b) A, C, D; 

c) B, C, E 

d) B, C, D 

e) Todas estão corretas. 

 

15) O Ministério da Saúde orienta segundo o livro intitulado: Dez passos para uma 

alimentação saudável, quais são os alimentos que não devem ser oferecidos à criança 

pequena: 

 

A) Refrigerantes; 

B) Chás; 

C) Produtos industrializados com conservantes; 

D) Café; 

E) Doces industrializados. 

 

Aponte a alternativa correta: 

 

a) A, B, C, D 

b) A, C, D, E 

c) A, B, D, E 

d) B, C, D, E 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
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16) As serpentes peçonhentas são responsáveis por um grande número de acidentes, 

essas serpentes são representadas por quatro gêneros.  Assinale a alternativa correta: 

 

a) Brotopisis ; Crotalus ; Latesis e Micrurus 

b) Bothrops ; Crotalus ; Lachesis e Micurios 

c) Bothrops ; Crotalus ; Lachesis e Micrurus 

d) Brotopisis ; Crotalus ; Lachesis e Micurios 

e) Bothrops ; Crotalus ; Latesis e Micrurus  

 

17) O processo de esvaziamento da bexiga urinária é conhecido como micção.  Aponte 

a alternativa correta quanto o termo relacionado à eliminação de gases na urina 

durante a micção: 

 

a) Hematúria. 

b) Glicosúria. 

c) Piúria. 

d) Pneumatúria. 

e) Nenhuma alternativa acima está correta. 

 

18) Parece simples, mas a aplicação de uma atadura exige alguns cuidados. Aponte a 

alternativa incorreta quanto aos princípios científicos na aplicação de ataduras: 

 

a) Os microorganismos multiplicam-se nas regiões quentes, úmidas e sujas; 

b) A pressão exercida sobre os tecidos orgânicos não afeta a circulação do sangue; 

c) A fricção pode causar traumatismo mecânico do epitélio; 

d) O corpo é mantido na posição anatômica natural com leve flexão das articulações 

para evitar o estiramento articular; 

e) A compressão excessiva ou não das superfícies do corpo pode interferir com a 

circulação sanguínea e, por conseguinte com a nutrição das células contidas nessa 

área. 

 

19) O Diabetes mellitus é uma patologia que pode trazer sérias complicações ao 

paciente com a glicemia não controlada. São condições de risco do Diabetes mellitus 

tipo 2: 

 

A) Idade > 40 anos; 

B) Histórico familiar ( pais, filhos, irmãos,...); 

C) Excesso de peso (IMC > 25 kg/ m²); 

D) Mães de recém-nascidos com mais de 4 Kg; 

E) Mulheres com antecedentes de abortos frequentes, parto prematuro; 

 

Aponte a alternativa correta: 

 

a) A, B, C, D 

b) A, B, D, E 

c) A, C, D, E 

d) B, C, D, E 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
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20) A leitura da prova tuberculínica se dá, medindo-se com régua milimetrada o maior 

diâmetro transverso da área de endurecimento palpável. O resultado de 0 a 4 mm 

indica o exposto em qual alternativa abaixo? Aponte a alternativa correta. 

 

a) Reator fraco; 

b) Reator forte; 

c) Necessidade de novo exame de prova tuberculínica; 

d) Não reator; 

e) Nenhuma alternativa acima está correta. 

 

21) Aponte a alternativa correta quanto à frequência mínima de compressões por 

minuto que deve ser realizado numa parada cardiorrespiratória. 

 

a) 50 compressões por minuto; 

b) 60 compressões por minuto; 

c) 80 compressões por minuto; 

d) 100 compressões por minuto; 

e) 120 compressões por minuto. 

 

22) São sinais precoces da úlcera por pressão e que devem ser investigados também 

pelo técnico de enfermagem: 

 

A) Eritema 

B) Hipersensibilidade da região 

C) Diminuição local da temperatura 

D) Edema 

E) Queimação 

 

Aponte a alternativa correta. 

 

a) A, B, C, D 

b) A, B, D, E 

c) A, C, D, E 

d) B, C, D, E 

e) Todas estão corretas 

 

23) Alguns pacientes apresentam dificuldade para urinar logo após a retirada da sonda 

vesical de demora. Aponte a alternativa abaixo que não é uma medida para facilitar o 

esvaziamento da bexiga: 

 

a) Aplicar bolsas de água quente na região inferior do abdômen; 

b) Proporcionar relaxamento muscular por meio de banho quente; 

c) Mergulhar os dedos do cliente em água morna; 

d) Pressionar a região do globo vesical; 

e) Favorecer a posição mais adequada ao cliente. 

 

24) “Conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção 

de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual 

ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e 

controle das doenças ou agravos”. Aponte a alternativa abaixo que corresponde ao 

conceito citado: 
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a) Vigilância ambiental; 

b) Vigilância da dengue; 

c) Vigilância epidemiológica; 

d) Vigilância sanitária; 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

25) Abaixo os principais sinais e sintomas que precedem uma Parada Cardiorrespiratória 

que os profissionais de saúde devem ter conhecimento a fim de tomar as medidas 

necessárias de maneira rápida para evitá-la: 

 

A) dor torácica, sudorese; 

B) tontura, escurecimento visual; 

C) perda de consciência; 

D) sinais de baixo débito cardíaco - redução da perfusão e cianose, que podem ser 

tardias; 

E) parada de sangramento prévio. 

 

Aponte as alternativas corretas. 

 

a) A, B, C, D 

b) A, B, D, E 

c) A, C, D, E 

d) B, C, D, E 

e) Todas estão corretas. 

 

26) Aponte a alternativa abaixo que corresponde com: Lesões de pele com 

espessamento de nervo(s) periférico(s) e alteração de sensibilidade: 

 

a) Micose 

b) Dermatites 

c) Hanseníase 

d) Leishmaniose 

e) Herpes 

 

27) O Câncer de colo de útero e de mama são os mais temidos pelas mulheres. São 

fatores de risco identificados para o câncer do colo de útero: 

 

A) início precoce da atividade sexual; 

B) higiene íntima rigorosa; 

C) multiplicidade de parceiros sexuais; 

D) tabagismo ; 

E) uso prolongado de contraceptivos orais. 

 

Aponte a alternativa correta: 

 

a) A, B, C, D 

b) A, B, D, E 

c) A, C, D, E 

d) B, C, D, E 

e) Todas estão corretas. 
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28) Quantos gramas de glicose tem a solução de SG 5%, em frascos de 1.000 ml, visto 

que em 100 ml de SG 5% temos 5 gramas de glicose. Aponte a alternativa correta. 

 

a) 5 gramas; 

b) 50 gramas; 

c) 500 gramas; 

d) 5.000 gramas; 

e) Nenhuma alternativa correta. 

 

29) Aponte a alternativa abaixo que não corresponde com os fatores de risco para 

osteoporose: 

 

a) fratura anterior causada por pequeno trauma; 

b) sexo masculino; 

c) baixa massa óssea; 

d) idade avançada em ambos os sexos; 

e) história familiar de osteoporose ou fratura do colo do fêmur. 

 

30) As doenças sexualmente transmissíveis devem ser tema de palestras para toda a 

população, visto que as mesmas podem trazer sérios problemas a saúde da população, 

tendo como objetivo a prevenção.  Aponte a alternativa abaixo em que todas as 

opções são doenças sexualmente transmissíveis: 

 

a) Sarampo, Sífilis, Gonorréia; 

b) Gonorréia, Tricomoníase, Clamídia; 

c) Malária, Sífilis, Clamídia; 

d) Sífilis, Febre maculosa, Difteria; 

e) Diabetes, Sífilis, Clamídia. 

 
 

 


