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 Estado de Santa Catarina 

Município de Descanso – SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“TÉCNICO ENFERMAGEM” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE 

RESPOSTA ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito):  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. Descrever em rol, listar e guardar todos os pertences do paciente quando de sua admissão, é o 

procedimento de enfermagem denominado:  

A) Identificação. 

B) Arrolar. 

C) Orientações iniciais. 

D) Anotação de Enfermagem. 

 

02. Materiais com elevado potencial de risco de provocar infecção, porque são introduzidos 

diretamente em tecidos normalmente estéreis são classificados como: 

A) Artigos críticos. 

B) Artigos semi-críticos. 

C) Artigos não críticos. 

D) Artigos infecciosos. 

 

03. “___________________________, é o processo que visa destruir microrganismos patogênicos, utilizado 

em artigos contaminados ou em superfície ambiental, tornando-os, consequentemente, seguros ao 

manuseio.” 

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

A) Limpeza. 

B) Esterilização. 

C) Descontaminação. 

D) Desinfestação. 

 

04. Sobre o calçamento das luvas estéreis, numere a sequência correta da técnica e assinale a 

alternativa que indique corretamente a sequência: 

(__) Para pegar a outra luva, introduza os dedos da mão enluvada sob a dobra do punho e calce-a, 

ajustando-a pela face externa. 

(__) Abra o pacote de luvas posicionando a abertura do envelope para cima e o punho em sua direção. 

Toque somente a parte externa do pacote, mantendo estéreis a luva e a área interna do pacote. 

(__) Segure a luva pela dobra do punho, pois é a parte que irá se aderir à pele ao calçá-la, única face que 

pode ser tocada com a mão não-enluvada - desta forma, sua parte externa se mantém estéril. 

(__) Calçando a luva, mantenha distância dos mobiliários e as mãos em nível mais elevado, evitando a 

contaminação externa da mesma. 
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A) 1 – 2 – 3 – 4. 

B) 2 – 3 – 4 – 1. 

C) 3 – 1 – 2 – 4. 

D) 4 – 2 – 1 – 3. 

 

05. A sonda nasogástrica deve ser lubrificada com solução hidrossolúvel, antes de sua introdução na 

narina - o que facilita a manobra e atenua o traumatismo. Como a sondagem nasogástrica respeita os 

limites anatômicos externos, para sua passagem deve-se realizar a seguinte medição: 

A) Coloca-se a extremidade da sonda no lobo da orelha, daí, alonga-se até o ápice do nariz e daí 

até o processo xifóide do osso esterno. 

B) Coloca-se a extremidade da sonda no ápice do nariz, daí, alonga-se até o lobo da orelha e daí 

até o processo xifóide do osso esterno. 

C) Coloca-se a extremidade da sonda no processo xifóide, daí, alonga-se até o lobo da orelha e daí 

até o osso nasal. 

D) Coloca-se a extremidade da sonda no ápice do nariz, daí, alonga-se até o processo xifóide do 

osso esterno e daí até a prega umbilical. 

 

06. Segundo o Ministério da Saúde, o atendimento à gestante, à puérpera e ao Recém Nascido deve 

ser priorizado com: 

A) Acolhimento, avaliação de risco e vigilância à saúde pelos serviços de saúde. 

B) Agenda de compromissos, consultas agendadas e prioridade pelos serviços de saúde. 

C) Identificação, avaliação de risco e avaliação de vulnerabilidade pelos serviços de saúde. 

D) Vigilância em saúde, agenda de compromissos e avaliação de vulnerabilidades pelos serviços 

de saúde. 

 

07. Na recepção do Recém Nascido (RN), para evitar a contaminação do profissional com materiais 

biológicos do RN, devem-se utilizar as precauções padrão adequadas. São medidas de precaução 

padrão indicadas na recepção do RN, exceto: 

A) Lavagem/higienização correta das mãos. 

B) Uso de máscara e protetor facial. 

C) Uso de luvas de procedimento. 

D) Uso de avental de pano com mangas compridas, limpo e fechado. 

 

08. Dos materiais necessários para reanimação do RN na sala de parto, indica-se o uso de sondas 

traqueais na numeração: 

A) 2, 4 e 6. 
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B) 4, 6 e 8. 

C) 6, 8 e 10. 

D) 8, 10 e 12. 

 

09. Hipotermia e hipertermia são complicações pós-cirúrgicas comumente observadas na Sala de 

Recuperação pós Anestésica (RPA). Com relação aos cuidados de enfermagem à pacientes nessas 

condições, associe corretamente os itens da tabela a seguir e assinale a alternativa que traz a 

sequência correta: 

1 Hipotermia (__) Manter paciente coberto e observar alterações no ECG e 

oxímetro. 

2 Hipertermia (__) Fazer compressas frias. 

  (__) Trocar roupas molhadas com frequência. 

  (__) Utilizar colchão ou manta térmica. 

  (__) Infundir líquidos em temperatura ambiente conforme 

prescrição médica. 

 

A) 1 – 1 – 2 – 2 – 1. 

B) 1 – 2 – 1 – 2 – 2. 

C) 2 – 2 – 1 – 1 – 1. 

D) 2 – 1 – 2 – 1 – 2. 

 

10. São cuidados de enfermagem específicos à pacientes na sala de Recuperação pós Anestésica com 

presença de náuseas e vômitos: 

A) Verificar nível de consciência, verificar pressão arterial com um manguito de tamanho 

adequado à circunferência do braço, providenciar acesso venoso adequado, elevar membros 

inferiores. 

B) Monitorar sinais vitais, elevar decúbito de 30º a 45º, estimular respiração profunda, aumentar 

oferta de oxigênio, se necessário, desobstruir vias aéreas, manter disponível material para 

intubação e ventilação. 

C) Manter cabeça lateralizada e decúbito elevado se possível, evitar mudanças bruscas de 

decúbito, manter a permeabilidade das vias aéreas e sondas, manter oxigenação. 

D) Observar presença de globo vesical aumentado e queixa dolorosa, realizar medidas 

mecânicas, se não resolver proceder sondagem vesical de alívio. 
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11. “A principal complicação aguda da Diabetes Mellitus tipo 1 é denominada _______________________, 

que pode ser desencadeada por fatores como omissão de dose de insulina ou situações de estresse 

agudo como infecções, traumas ou emergências cardiovasculares.” 

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

A) Pé diabético. 

B) Estado hiperosmolar hiperglicêmico. 

C) Cetoacidose diabética. 

D) Doença cerebrovascular. 

 

12. Analise os itens a seguir sobre os casos suspeitos de Dengue segundo o Ministério da Saúde: 

I - Todo paciente que apresenta doença febril aguda com duração de até sete dias, acompanhada de 

pelo menos dois dos sintomas como cefaléia, dor retro-orbitária, mialgias, artralgias, prostração ou 

exantema, associados ou não à presença de hemorragias.  

II - Ter estado, nos últimos 15 dias, em área onde esteja ocorrendo transmissão de dengue ou tenha a 

presença de Aedes aegypti.  

III – Ter histórico de moradia em casa de pau-a-pique, morar perto de ou nadar em lagoas com 

caramujos e locais com infestação de insetos. 

Está correto o que se afirma em: 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, II e III. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está corretamente empregada: 

A) As senhoras se responsabiliza por todo o setor? 

B) A multidão empolgaram-se com as músicas do festival. 

C) A maior parte das lojas estava fechada. 

D) Os Estados Unidos investe muito em tecnologia. 

 

14. Analise o título da reportagem abaixo: 
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Analise a palavra “tributária” e assinale a alternativa que justifica corretamente o uso da regra 

gramatical de acentuação: 

A) A palavra “tributária” foi acentuada corretamente e segue a seguinte regra gramatical de 

acentuação: todas as palavras proparoxítonas devem ser acentuadas. 

B) A palavra “tributária” foi acentuada corretamente, pois refere-se a uma palavra paroxítona e 

todas as palavras paroxítonas terminadas em ditongos, seguidas, ou não, de “s”, são 

acentuadas. 

C) Acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em “a”, seguidas, ou não, de “s”. 

D) A palavra “tributária” está acentuada incorretamente, pois perdeu o acento agudo com o Novo 

Acordo Ortográfico. 

 

15. Analise o título da reportagem abaixo. 

 

 

Assinale a alternativa que justifica corretamente o emprego do acento indicativo de crase em “à”: 

A) Há a contração entre preposição “a” exigida pela regência nominal de “proteção” e artigo 

definido “a” antes da palavra feminina “propriedade”. 

B) Faz-se o uso obrigatório da crase depois de palavras masculinas, como é o caso da palavra 

“proteção”. 

C) Faz-se o uso obrigatório da crase em locuções conjuntivas, como em “proteção à”. 

D) Faz-se o uso obrigatório da crase depois de verbos, como é o caso de “proteção”. 

 

16. Analise a frase da reportagem abaixo: 

 

No contexto, a palavra “imbróglio” adquire sentido de:  
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A) Discernimento. 

B) Inteligência. 

C) Reconciliação. 

D) Desentendimento. 

 

17. Analise o trecho a seguir: “O artista convenceu sua plateia, contudo não foi bem aceito pela crítica.”. 

O elemento sublinhado na frase acima introduz uma: 

A) Causa. 

B) Explicação. 

C) Adversão. 

D) Consequência. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. Em 1953, com o desmembramento do município de Chapecó, o Distrito de Descanso, passou a 

pertencer ao município de: 

A) Santa Rita. 

B) Mondaí. 

C) Belmonte. 

D) São José do Laranjal. 

 

19. O resultado do desfile das escolas de samba nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo é sempre 

muito aguardado. Assinale a alternativa que corresponde às campeãs desses estados no ano de 2017, 

respectivamente: 

A) Portela / Acadêmicos do Tatuapé. 

B) Mangueira / Mocidade Alegre. 

C) Salgueiro / Acadêmicos do Tatuapé. 

D) Beija-Flor / Tom Maior. 

 

20. Os três principais rios que formam a bacia do Prata são:  

A) São Francisco – Paraná – Amazonas. 

B) Capibaribe – Paraíba – Jaguaribe. 

C) Paraná – Paraguai – Uruguai. 

D) Grande – Iguaçu – Paranaíba. 

 


