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 Estado de Santa Catarina 

Município de Palma Sola – 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 EM 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. Após uma crise convulsiva, o médico prescreveu ao paciente 5 ampolas de Fenobarbital (cada 

ampola tem 200mg/2ml) em 130 ml de Solução Glicosada a 5%. Essa solução deve ser infundida em 

1:20h. Esse medicamento deverá ser infundido em: 

A) 25 gotas por minuto. 

B) 30 gotas por minuto. 

C) 35 gotas por minuto. 

D) 40 gotas por minuto. 

 

02. “Dispositivo intermediário, é um dispositivo descartável, estéril, que favorece as infusões múltiplas 

de soluções IV e/ou medicamentos, é constituída por um volante giratório com setas indicativas.” 

Entre os dispositivos de terapia endovenosa, o texto acima traz a descrição para: 

A) Dânula. 

B) Injetor lateral. 

C) Polifix.  

D) Tampinha/conector. 

 

03. “É o procedimento cirúrgico de implantação de cateter vascular em veias periféricas para 

inserção de cateteres centrais. Normalmente este procedimento é realizado somente na 

impossibilidade de acesso venoso central em urgência. É uma opção de curta duração (usualmente 4 

a 5 dias em populações adultas) e alto risco de complicações infecciosas.” 

Com relação aos acessos venosos, o texto discorre sobre: 

A) Cateter de artéria pulmonar. 

B) Cateteres venosos agulhados. 

C) Cateteres venosos flexíveis. 

D) Flebotomia. 

 

04. Flebite é o processo inflamatório da camada íntima das veias causados por irritações mecânicas, 

químicas ou físicas. São fatores de risco para Flebites associados ao paciente, exceto: 

A) Idade < 1 ano ou > 60 anos. 

B) Gravidade da doença de base. 

C) Foco infeccioso à distância. 

D) Número de lumens do cateter. 
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05. Segundo o Ministério da Saúde, o perímetro craniano é informação indispensável e deve ser 

medido com fita métrica inextensível, passando pela glabela e proeminência occipital. No Recém 

Nascido (RN) a termo varia de: 

A) 28 a 33 cm. 

B) 33 a 37 cm. 

C) 37 a 42 cm. 

D) 42 a 48 cm. 

 

06. A frequência respiratória média do RN é de 40 a 60 incursões por minuto (contada em 1 minuto). 

Frequência acima de 60 caracteriza: 

A) Taquipneia. 

B) Taquicardia. 

C) Hiperpneia. 

D) Eupneia. 

 

07. Com relação aos pacientes com alto risco de queda, de acordo com o protocolo de segurança do 

paciente do Ministério da Saúde, considere os itens a seguir: 

I - Paciente acomodado em maca, por exemplo, aguardando a realização de exames ou transferência, 

com ou sem a presença de fatores de risco. 

II - Paciente acamado, restrito ao leito, completamente dependente da ajuda de terceiros, com ou sem 

fatores de risco. 

III - Paciente independente, que se locomove e realiza suas atividades sem ajuda de terceiros, mas possui 

pelo menos um fator de risco. 

Está correto o que se afirma em: 

A) I e II, apenas. 

B) II e III, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) I, II e III. 

 

08. Grande parte das doenças que afetam a respiração ou os pulmões pode causar insuficiência 

respiratória. Associe a causa relacionada e o motivo subjacente descritos na tabela e assinale a 

alternativa que traz a sequência correta: 

1 Obstrução de via aérea X Apneia do sono, obesidade, intoxicação por 

substâncias tóxicas ou medicamentos. 
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2 Alteração do tecido pulmonar Y Reação a fármacos, tumores, queimaduras, 

radiação, fibrose pulmonar, doença 

pulmonar de origem ocupacional. 

3 Dificuldade respiratória Z Obstrução por corpo estranho, 

broncoaspiração, asma, bronquiolite, 

bronquite crônica, enfisema, bronquiectasia, 

fibrose cística. 

 

A) 1 – Z; 2 – X; 3 – Y. 

B) 1 – Z; 2 – Y; 3 – X. 

C) 1 – X; 2 – Y; 3 – Z. 

D) 1 – X; 2 – Z; 3 – Y. 

 

09. A máscara facial aberta é utilizada para a administração de oxigênio de forma umidificada. 

Recobre o nariz e boca do paciente, mas não possui sistema de vedação. Pode ofertar até 40% de 

concentração de oxigênio dependendo da velocidade do fluxo que pode variar de: 

A) 1 a 5 L/m. 

B) 5 a 10 L/m. 

C) 10 a 15 L/m. 

D) 15 a 20 L/m. 

 

10. É importante que o técnico em enfermagem fique atento à instalação correta dos eletrodos e 

cabos do Eletrocardiograma (ECG), para um diagnóstico correto e atendimento eficaz aos pacientes. 

Com relação às derivações precordiais do ECG (unipolares), no 4º espaço intercostal esquerdo do 

esterno encontramos a derivação: 

A) V2. 

B) V3. 

C) V5. 

D) V6. 

 

11. A Ampliação da vacina Meningite C reforça proteção das crianças e adolescentes em 2017 com as 

mudanças do Calendário Vacinal. O reforço da vacina poderá ser administrado em adolescentes na 

faixa etária de: 

A) 9 a 13 anos 

B) 10 a 15 anos. 

C) 9 a 12 anos. 



 

5 

D) 12 a 13 anos. 

 

12. A Rede Cegonha, instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde, consiste numa rede de cuidados 

que visa assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à 

gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento seguro e ao 

crescimento e ao desenvolvimento saudáveis. 

Responda verdadeiro (V) ou falso (F) sobre os princípios do programa Rede Cegonha e assinale a 

alternativa que traz a sequência correta: 

(__) O respeito, a proteção e a realização dos direitos humanos. 

(__) A garantia dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos de mulheres, homens, jovens e 

adolescentes. 

(__) Fomentar a implementação de novo modelo de atenção à saúde da mulher e à saúde da criança 

com foco na atenção ao parto, ao nascimento, ao crescimento e ao desenvolvimento da criança de zero 

aos vinte e quatro meses. 

A) V – V – F. 

B) V – F – F. 

C) F – F – V. 

D) F – V – V. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. “Evoluir exigiu sacrifícios . Consequentemente, certos valores se perderam ao longo dos anos, visto 

que já não atendiam mais às necessidades da sociedade contemporânea.”  

Indique a alternativa que poderá substituir o advérbio “consequentemente”. 

A) Contudo. 

B) Portanto. 

C) Todavia. 

D) Ainda assim. 

 

14. Indique a opção correta em relação ao uso da crase:  

A) Dediquei-me, fielmente, àquele ofício, e não recebi nenhum retorno positivo. 

B) Marina, ainda com relutância, comprou àquela propriedade. 

C) Dissemos ao diretor que não estamos dispostos à mentir aos clientes. 

D) Não me refiro à essa senhora, de forma alguma. 
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15. “_______________________ com mais atenção, não cometeria tamanho equívoco.” Completa-se o 

contexto conforme alternativa: 

A) Leia. 

B) Leu. 

C) Lesse. 

D) Leria. 

 

Leia o excerto e responda as questões 16 e 17: 

A ideia de Steve Jay Gould, que diz que a ciência e a religião são dois caminhos que não se sobrepõe, que 

a ciência limita-se a falar de fatos e a religião a falar de ética, é insustentável. Em primeiro lugar, porque 

os fiéis não podem assumir a sugestão de Jay Gould e não falar sobre fatos. Um cristão não pode dizer 

que Deus não existe, nem que Jesus não era seu filho. Além disso, se a religião não falasse de fatos, que 

autoridade ela teria para falar de ética? A única razão para prestar atenção ao que uma religião diz é 

ver se suas doutrinas sobre os fatos são verdadeiras. Se Deus realmente existe, devemos adaptar nossa 

ética ao que Deus quiser. Toda a autoridade das religiões em matéria ética depende da veracidade de 

suas doutrinas sobre os fatos. Por isso, existe uma colisão inevitável entre ciência e religião sobre os 

fatos. A religião não pode abster-se de fazer afirmações sobre a história do universo e a história humana. 

(Alan Sokal. El pais. Abr. 2007) 

 

16. A perspectiva crítica do autor propõe que: 

A) Há um conflito instantâneo sobre os métodos que os seres humanos devem usar para chegar 

a um conhecimento irrisório. 

B) Há um conflito irrelevante sobre os métodos que os seres humanos devem usar para chegar a 

um conhecimento confiável. 

C) Há um conflito fundamental sobre os métodos que os seres humanos devem usar para chegar 

a um conhecimento confiável. 

D) Há um conflito natural sobre os métodos que os seres humanos devem usar para chegar a um 

conhecimento irrisório. 

 

17. O autor ainda sustenta que: 

A) Não é possível uma relação efetiva entre religião e ciência, na medida em que a religião não se 

posiciona como expositora de fatos, nem fomentadora de uma ética fundamental. 

B) Não é possível uma relação efetiva entre religião e ciência, na medida em que a religião se 

posiciona como expositora de fatos, e não fomentadora de uma ideologia imaginária. 

C) Não é possível uma relação efetiva entre religião e ciência, na medida em que a religião se 

posiciona como expositora de fatos, e fomentadora de uma ideologia imaginária. 
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D) É possível uma relação efetiva entre religião e ciência, na medida em que a religião se 

posiciona como expositora de fatos, e fomentadora de uma ética fundamental ao 

comportamento humano. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. Complete corretamente a lacuna do trecho abaixo: 

O relevo do estado de Santa Catarina apresenta terrenos baixos, enseadas e ilhas no litoral, planaltos a 

leste e a oeste e depressão no centro. O ponto mais elevado é _______________________na serra Anta Gorda, 

com 1.827 metros de altitude. 

A) O Morro da Boa Vista. 

B) O Morro da Igreja. 

C) O Morro Campo dos Padres. 

D) O Morro do Quiriri. 

 

19. No início do ano de 2017 a até então presidente Park Geun-hye, foi destituída de seu cargo por 

suspeita de estar envolvida em um escândalo de corrupção. A mesma era presidente: 

A) Da Coréia do Sul. 

B) Da China. 

C) Do Japão. 

D) Da Tailândia. 

 

20. A matança na rebelião de Manaus chocou o país e repercutiu no mundo todo. Contudo, o episódio 

está longe de ser um caso isolado nas prisões brasileiras. Sobre esse assunto leia os itens abaixo: 

I. Devido ao elevado número de crimes e à insuficiência de investimentos governamentais em segurança, 

as prisões no país vivem superlotadas. 

II. O Brasil é um dos países que mais prendem pessoas, atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da 

Rússia 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Ambos os itens estão corretos. 

D) Ambos os itens estão incorretos. 

 


