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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Guarujá do Sul 
Edital de Processo Seletivo nº 01/2019 

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

TIPO DE PROVA: 01 
 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 

azul, feita de material transparente. 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.  

 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. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão de Resposta: 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da 

questão.  

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

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

Resposta. 

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

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de 

aplicação das provas. 

 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

BOA PROVA! 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rascunho do gabarito: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. Na transmissão por gotículas, o agente infeccioso entra em contato com mucosas nasal ou oral do 

hospedeiro susceptível, através de tosse ou espirro. É exemplo de doença de transmissão por esse 

mecanismo: 

A) Sarampo. 

B) Tuberculose pulmonar. 

C) Herpes zoster. 

D) Parotidite.  

 

02. Os artigos que penetram o sistema vascular, bem como todos os que estejam diretamente 

conectados com este sistema são descritos como artigos: 

A) Contaminados. 

B) Não críticos. 

C) Semicríticos. 

D) Críticos. 

 

03. Sobre a questão anterior, considere a alternativa que traz exemplo desse tipo de artigo: 

A) Estetoscópio. 

B) Cateter de oxigênio. 

C) Pinça dente de rato. 

D) Sonda de aspiração. 

 

04. O conjunto de práticas através das quais se evita a propagação de microrganismos em objetos 

denomina-se: 

A) Esterilização. 

B) Desinfecção. 

C) Assepsia. 

D) Antissepsia. 

 

05. O pulso poplíteo é localizado: 

A) Na região interna do braço. 

B) Próximo a laringe. 

C) No dorso do pé. 

D) Posterior ao joelho. 

 

06. Enema é a introdução de solução laxativa no intestino. Tem como indicações: 

I - Ativar funcionamento intestinal melhorando constipação; 

II- Preparar paciente para cirurgias e exames; 

III - Para fins terapêuticos. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 
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D) Todos os itens estão corretos.  

 

07. A vacina VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano) deve ser aplicada em duas doses, a primeira 

administrada aos: 

A) 2 (dois) meses. 

B) 3 (três) meses. 

C) 4 (quatro) meses. 

D) 5 (cinco) meses. 

 

08. O segundo reforço com a VOP (vacina oral poliomielite) deve ser administrado aos: 

A) 12 meses. 

B) 15 meses. 

C) 2 anos. 

D) 4 anos. 

 

09. Em meninos, a vacina HPV quadrivalente é administrada em: 

A) Dose única. 

B) Duas doses. 

C) Três doses. 

D) Três doses e um reforço. 

 

10. I. O banho do bebê é iniciado pela limpeza do rosto, apenas com água, a seguir, faz-se a limpeza dos 

olhos, do canto externo para o interno e, depois, das pregas das orelhas. II. Após, será lavada a cabeça com 

xampu ou sabonete neutro e secada imediatamente ao seu término, retira-se, então, a tolha e lava-se o 

restante do corpo, em seguida, seca-se o bebê cuidadosamente com a toalha macia, sobretudo as dobras, 

vestindo-o no mesmo ambiente do banho. 

Sobre o trecho acima: 

A) Apenas a frase I está correta. 

B) Apenas a frase II está correta. 

C) As frases I e II estão corretas. 

D) As frases I e II estão incorretas. 

 

11. Sobre os cuidados de enfermagem com o coto umbilical, responda verdadeiro (V) ou falso (F) e 

assinale a alternativa que traz a sequência correta: 

(__) - O coto umbilical deve ser mantido limpo e seco no momento do banho e nas trocas de fraldas, 

utilizando gaze ou cotonete, enquanto se mantém o coto levemente estirado; 

(__) - Deve-se pingar algumas gotas de álcool 70% ou iodado (conforme orientação médica) no coto a cada 

troca de fralda, cuidando para que não escorra para a genitália; 

(__) - Em torno de 30 dias ocorre a queda do coto. Ele não deve permanecer coberto com panos ou faixas. 

A) V – V – F. 

B) V – F – F. 

C) F – V – V. 

D) F – F – V. 
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12. O aleitamento deve ser sempre estimulado, exceto se houver uma contraindicação médica e formal. 

Qual das situações a seguir indica contraindicação para amamentação. 

A) Presença de fissuras no bico do seio. 

B) Mãe com presença de febre. 

C) Mãe portadora de diabetes mellitus. 

D) Mãe usuária de cocaína. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: As questões de nº 13 a nº 17 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

 

(TEXTO) 

 
 

13. Com base no Texto, analise: 

I - Os Estados Unidos vem sofrendo com temperaturas negativas; 

II - Em diferentes partes do mundo, uma onda de frio e calor extremos tem causado problemas; 

III - Pelo menos 21 pessoas morreram na onda de frio que ocorreu na Austrália. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

14. Em relação à pontuação do Texto, analise. 

I - Manteria a correção gramatical se acrescentássemos uma vírgula imediatamente após a palavra 

“extremos” (linha 1); 

II - Não acarretaria erro gramatical caso suprimíssemos as vírgulas presentes na linha 9 do Texto; 
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III - Acarretaria erro gramatical caso suprimíssemos a vírgula presente na linha 4 do Texto.  

Dos itens acima:  

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item III está correto. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

15. “O norte dos Estados Unidos foi tomado, no dia 31 de janeiro, por vento e temperaturas polares vindas 

do Ártico.” (linhas 1 e 2). Assinale a alternativa que apresenta o sujeito da oração principal acima: 

A) “O norte” 

B) “Estados Unidos” 

C) “O norte dos Estados Unidos” 

D) “foi tomado” 

 

16. A partícula “que” empregada na linha 6 exerce função morfológica de: 

A) Pronome relativo. 

B) Pronome adjetivo. 

C) Conjunção integrante. 

D) Preposição. 

 

17. A palavra “recordes” (linha 4), exerce função sintática de: 

A) Adjunto adverbial. 

B) Adjunto adnominal. 

C) Complemento nominal. 

D) Adjetivo. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. De acordo com a Lei Orgânica do município de Guarujá do Sul - SC, assinale a alternativa incorreta: 

A) Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 

nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, o povo é soberano e a ele pertence 

o poder. 

B) São símbolos do Município: a Bandeira, o Hino e o Brasão, representativos de sua cultura e 

história.  

C) O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal com autonomia política, administrativa e 

financeira, composta por vereadores, representantes do povo, na forma da Constituição Federal.  

D) São condições de elegibilidade para o exercício do mandato de vereador, na forma da lei federal: 

a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o 

domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, a idade mínima de dezesseis anos, ser 

alfabetizado ou não.  

 

19. O conjunto de campos petrolíferos do pré-sal brasileiro se estende entre o litoral dos estados do: 

A) Espírito Santo até Santa Catarina. 

B) Rio Grande do Sul até São Paulo. 
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C) Paraná até Rio Grande do Norte. 

D) Rio de Janeiro até Maranhão. 

 

20. O Cubismo ganhou espaço no Brasil somente depois da Semana de Arte Moderna de 1922, no 

entanto, não existem no País artistas que apresentaram obras com características exclusivas do 

Cubismo. Os artistas brasileiros receberam fortes influências, mas apenas mostrando características 

mescladas do cubismo com outras expressões artísticas em suas obras. Nessas condições, podemos citar 

obras dos artistas: 

I - Tarsila do Amaral; 

II - Anita Malfatti; 

III - Vicente do Rego Monteiro; 

IV - Michelangelo Buonarotti.  

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

 


