
1 

 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2019  

PREFEITURA MUNICIPAL DE  CATANDUVAS – SC 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

  
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, 
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 02 (duas ) horas do início da prova. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado.  

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE 
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO 
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

Destaque aqui 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS – SC – TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Marque aqui as suas respostas:  
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DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Língua Portuguesa  
Conhecimentos Gerais 
Conhecimento Específico 

10 
10 
10 

Total de questões  30 
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LÍNGUA PORTUGUESA  

 
Leia o texto abaixo e responda as questões de 1 a 4. 
 

A dor do mundo 
 
            Por muito tempo achei – escrevi e disse – que os 
males humanos foram sempre mais ou menos, e que a 
loucura toda já contamina o nosso café da manhã pelo 
universo cibernético. As aflições, as malandragens, as 
corrupções, os assassinatos absurdos, os piores aleijões 
morais, tudo é meu, seu, nosso pão de cada dia. Mas, de 
tempos para cá, comecei a achar que era lirismo 
sentimental meu. Estamos bem piores, sim. Por sermos 
mais estressados, por termos valores fracos, tortos ou 
nenhum, porque estamos incrivelmente fúteis e nos 
deixamos atingir por qualquer maluquice, porque até 
nossos ídolos são os mais transtornados, complicados. 
Nossos desejos não têm limite, nossos sonhos, por outro 
lado, andam ralinhos. Temos manias de gourmet, mas não 
podemos comer. Vivemos mais tempo, mas não sabemos 
o que fazer com ele. Podemos ter mais saúde, mas nos 
intoxicamos com excesso de remédios. Drogas habituais 
não bastam, então usamos substâncias e doses 
cavalares. 
            A sexualização infantil é um fato e começa em 
casa com mães amalucadas e programas de televisão 
pornográficos a qualquer hora do dia. O endeusamento da 
juventude a enfraquece, os adolescentes lidam sozinhos 
com a explosão de seus hormônios e a permissividade 
geral que anula limites e desorienta. A pressão social e até 
a insistência de governantes nos impõem o deus 
consumo, que nos deixa contentes até as primeiras, 
segundas, definitivas dívidas baterem à porta: a gente 
abre, e está atolado até o pescoço. 
            Uma cantora pop, que me desinteressava pela 
aparência e por algumas músicas, morre, mata-se, por uso 
desmedido de drogas (álcool sendo uma delas) aos 27 
anos. Logo se exibe (quase com orgulho, ou isso já é 
maldade minha?) uma lista de brilhantes artistas mortos 
na mesma idade pela mesma razão. Nas homenagens 
que lhe fizeram, de repente escuto canções lindas, com 
uma voz extraordinária: mais triste ainda, pensar que esse 
talento se perdeu. Um louco assassino prepara e executa 
calmamente a chacina de dezenas de crianças e 
adolescentes num acampamento em ilha paradisíaca das 
terras nórdicas, onde o índice de desenvolvimento 
humano é o maior do planeta, e quase não existe a 
violência, que por estas bandas nos aterroriza. Explode 
edifícios, depois vai até a ilha, mata todo mundo, confessa 
à polícia que fez coisas atrozes, mas que “era necessário”, 
e que não aceitará a culpa. 
            Viramos assassinos ao volante, de preferência 
bêbados. Nossos edifícios precisam ter portarias treinadas 
como segurança, nossas casas, mil artifícios contra 
invasores, andamos na rua feito coelhos assustados. Não 
há lugar nas prisões, então se solta a bandidagem, as 
penas são cada vez mais branda ou não há pena alguma. 
Pena temos nós, pena por nós, pela tão espalhada dor do 
mundo. Sempre falando em trilhões, brigando por 
quatrilhões, diante da imagem das crianças morrendo de 
fome na Etiópia, na Somália e em outros países, tão 
fracas que não têm mais força para engolir o mingau que 
alguma alma compadecida lhes alcança: a mãe observa 
apática as moscas que pousam no rostinho sofrido. Estou 
me repetindo, eu sei, talvez assim alivie um pouco a 

angústia da também repetida indagação: que sociedade 
estamos nos tornando? 
            Eu, recolhida na ponta inferior deste país, sou 
parte dela e da loucura toda: porque tenho alguma voz, 
escrevo e falo, sem ilusão de que adiantará alguma coisa. 
Talvez, como na vida das pessoas, esta seja apenas uma 
fase ruim da humanidade, que conserva fulgores de 
solidariedade e beleza. Onde não a matamos, a natureza 
nos fornece material de otimismo: uma folha de outono 
avermelhada que a chuva grudou na vidraça, a voz das 
crianças que estão chegando, uma música que merece o 
termo “sublime”, gente honrada e produtiva, ou que cuida 
dos outros. Ainda dá para viver neste planeta. Ainda dá 
para ter esperança de que, de alguma forma, algum dia, a 
gente comece a se curar enquanto sociedade, e a miséria 
concreta não mate mais ninguém, enquanto líderes 
mundiais brigam por abstratos quatrilhões.   
 
Crônica da escritora Luft Lya, publicada na Revista VEJA, de 03 de 

agosto de 2011. 
 
1) “Nossos edifícios precisam ter portarias treinadas 
como segurança, nossas casas, mil artifícios contra 
invasores, andamos na rua feito coelhos assustados.” 
Nesse trecho do texto, a autora faz uso de três figuras 
de linguagem, que são respectivamente : 
a) Metonímia, hipérbole, metáfora. 
b) Personificação, hipérbole, comparação. 
c) Personificação, hipérbole, metáfora. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) “Por muito tempo achei – escrevi e disse – que os 
males humanos foram sempre mais ou menos os 
mesmos, e que a loucura toda já contamina o nosso 
café da manhã pelo universo cibernético.”  Analisando    
a  expressão sublinhada do trecho acima é CORRETO 
afirmar: 
a) Que o nosso café da manhã já apresenta uma 
contaminação pelos agrotóxicos e pode nos levar a 
loucura. 
b) Que a loucura que contamina nosso café da manhã são 
as nossas preocupações do dia  a dia. 
c) Que através da utilização de forma consistente dos 
recursos da internet no nosso café da manhã já se 
contamina pela loucura. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
3) Por sermos mais estressados, por termos valores 
fracos, tortos ou nenhum, porque estamos 
incrivelmente fúteis e nos deixamos atingir por 
qualquer maluquice, porque até nossos ídolos são os 
mais transtornados, complicados.” As palavras 
sublinhadas  são classificadas respectivamente: 
a) Pronome – substantivo- adjetivo. 
b) Advérbio- adjetivo- substantivo. 
c) Substantivo- conjunção- verbo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
4) “Temos manias de gourmet, mas não podemos 
comer. Vivemos mais tempo, mas não sabemos o que 
fazer com ele.” Assinale a alternativa CORRETA 
referente a qual figura de sintaxe o trecho apresenta: 
a) Elipse. 
b) Polissíndeto. 
c) Hipérbato. 
d) Nenhuma das alternativas. 
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5)  A respeito do acento indicativo de crase assinale a 
alternativa INCORRETA. 
a) Os lojistas estavam à espera de novas encomendas. 
b) Entregou o prêmio àquele aluno que fez por merecer. 
c) Não me dirijo à pessoas estranhas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
6) Em relação à concordância verbal, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
a) Durante muitos anos, a construção das estradas 
pavimentadas eram feitas pelos governos municipais. 
b) João ou Bartolomeu será o presidente do clube. 
c) No relógio da igreja, bateram seis horas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) “ Calmamente, o homem caminhava pelo jardim e 
relembrava seu passado muito pensativo.” 
 Em relação a frase acima assinale a alternativa 
CORRETA quanto a estrutura sintática. 
a) Adjunto adverbial de lugar, sujeito, objeto indireto, 
predicativo do objeto. 
b) Adjunto adverbial de modo, sujeito, objeto direto, 
predicativo do sujeito. 
c) Adjunto adnominal, sujeito, objeto indireto, 
complemento nominal. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
8)  “Naquele dia, a manhã estava tão fria que a água 
congelou. ” A oração apresenta sentido de:  
a) Explicação.  
b) Concessão.  
c) Consequência.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
9) Quanto a regência verbal assinale a alternativa 
INCORRRETA. 
a) Obedeceu rigorosamente ao horário de trabalho 
imposto a ele. 
b) O rapaz assistiu ao trabalho dos estagiários.  
c) No Brasil, os idosos aspiram uma justa aposentadoria. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
10) A respeito do processo de formação das palavras 
grifadas assinale a alternativa INCORRETA.  
a) O fidalgo emudeceu, conservando uma expressão de 
desapontamento desdenhoso. (composição por 
justaposição). 
b) Perdido em seu desalento, caminhava sem direção. 
(derivação prefixal).  
c) “O inútil tem sua forma particular de utilidade.” - Carlos 
Drummond de Andrade  (derivação imprópria). 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
11) O município de Catanduvas – SC possui uma área 
da unidade territorial de aproximadamente: 
a) 356 km². 
b) 198 km². 
c) 97 km². 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
12) Sobre a história do município de Catanduvas – SC 
analise as afirmativas abaixo: 
I- Em 1917 o local foi elevado à categoria de distrito, 
na época, com o nome Catanduva, no singular. 

II- Em 1928 o nome voltou a ser pronunciado no plural 
e em 1963 Catanduvas obteve sua emancipação 
política. 
Assinale a alternativa CORRETA  
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c)  I e II. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
13) Sobre a o município de Catanduvas – SC analise 
as afirmativas abaixo: 
I- O nome Catanduvas tem origem tupi: kaá (mato), atã 
(duro) e nduva (variação fonética de tyba = reunião, 
ajuntamento), ou seja ajuntamento de mata dura. Esse 
nome dado à cidade derivou-se de um mato rasteiro 
ou campo cerrado que havia, quando a cidade foi 
fundada.  
II- Os moradores mais antigos contam que essa 
vegetação era abundante na região e que com a 
passagem das tropas por aqui, a localidade começou 
a ser chamada de Catanduva devido a esse vegetal. 
Assinale a alternativa CORRETA.  
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) I e II. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
14) Leia a noticia abaixo : 
 9ª Festa do Chimarrão - O Grande Sucesso 
Superando as expectativas, a 9ª Festa do Chimarrão, 
aconteceu nos dias 15, 16 e 17 de 2019,no Parque de 
Exposições Prefeito Sestílio Bortolon, em Catanduvas 
- SC. 
Recorde de Público, na sexta-feira passaram pelo 
parque mais de 10 mil pessoas, e puderam aproveitar 
o Rodeio Country, os Shows de Diego e Gabriel, Bruna 
Viola, DJ Celso, também as exposições da Indústria e 
Comércio, que através de parcerias ajudaram a 
abrilhantar ainda mais a Festa, e ainda mostrar seus 
produtos concretizando grandes negócios, e tudo isso 
apreciando um bom chimarrão. 

Fonte: https://www.catanduvas.sc.gov.br/Redação adaptada. 
Em que mês ocorreu essa festa ? 
a) Maio. 
b) Março. 
c) Fevereiro. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
15) São cidades que pertence ao estado de Santa 
Catarina, EXCETO: 
a) Laguna. 
b) Lages. 
c) Itatiaia. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
16) Quantos municípios o estado de Santa Catarina 
possui ? 
a) 325 municípios. 
b) 295 municípios. 
c) 175 municípios. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
17) Assinale a alternativa que representa a bandeira do 
Estado de Santa Catarina: 

https://www.catanduvas.sc.gov.br/Redação
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a)  
 

b)  
 

c)  
 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
18) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna:  
O Brasil República é o período da História do Brasil, 
que teve início com a Proclamação da República. A 
República foi proclamada em 15 de novembro de 
_________e vigora até os dias atuais. 
a) 1889 
b) 1771 
c) 1896 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
19) Rio Branco e Macapá são as capitais de quais 
estados Brasileiro ? 
a) Acre e Alagoas. 
b) Tocantins e Alagoas. 
c) Acre e Amapá.. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
20) O desmatamento da Floresta Amazônica é um dos 
principais problemas ambientais do mundo atual, em 
função de sua grande importância para o meio 
ambiente. Este desmatamento causa extinção de 
espécies vegetais e animais, trazendo danos 
irreparáveis para o ecossistema amazônico. Sobre 
algumas das principais consequências assinale a 
alternativa INCORRETA. 
a)  Extinção de espécies vegetais e animais. 
b) Desequilíbrio no ecossistema da região. 
c) Aumento de casos de erosão do solo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 
21) Em relação ao paciente há diferentes posições 
com a finalidade de proporcionar conforto, realizar 
exames, tratamentos e cirurgias, a enfermagem deve 
conhecê-las para ajudar o paciente a adotar posições 
específicas. Relacione as colunas abaixo sobre 
algumas posições específicas: 
(1) Posição de Fowler:  
(2) Decúbito ventral ou de prona:  
(3) Decúbito lateral ou Sims:  
(  )  É a posição em que o paciente fica deitado sobre o 
abdome, com a cabeça lateralizada . É indicada para 
exames da coluna vertebral e região cervical. 

(  )  O paciente assume posição lateral esquerda ou 
direita. O membro inferior que está sob o corpo deve 
permanecer esticado e o membro inferior acima deve 
permanecer flexionado. Essa posição é utilizada para 
enemas, repouso. 
(  ) Posição em que o paciente fica semi sentado, com 
apoio sob os joelhos. É indicada para descanso, para 
pacientes com dificuldades respiratórias. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a) 3, 2, 1. 
b) 2, 3, 1. 
c) 1, 3, 2. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
22) Curativo é o tratamento de qualquer tipo de lesão 
da pele ou mucosa. Sua principal finalidade é a 
limpeza da lesão, com o menor trauma possível, 
contribuindo para o processo da cicatrização. 
Assinale a alternativa CORRETA sobre curativo 
oclusivo: 
a) É o que faz compressão para estancar hemorragias ou 
vedar bem uma incisão . 
b) Utilizado em ferimentos com infecção dentro de 
cavidades, com indicação de irrigação com soluções 
salinas . 
c) Curativo que após a limpeza da ferida e aplicação de 
medicamentos  é ocluído ou fechado com gazes, 
micropore ou ataduras de crepe . 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
23) Sabendo que  a respiração consiste no ato de 
inspirar e expirar, promovendo a troca de gases entre 
o organismo e o ambiente  seu valor normal de 16 a  
20 rpm. A diminuição do número de movimentos 
respiratórios refere-se a: 
a) Taquipnéia . 
b) Bradipnéia.  
c) Apnéia. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
24) Na administração de medicamentos, verificar a 
unidade de medida utilizada na prescrição, em caso de 
dúvida ou medidas imprecisas (colher de chá, colher 
de sopa, ampola), consultar o prescritor e solicitar a 
prescrição de uma unidade de medida do sistema 
métrico. A descrição acima refere-se a: 
a) Via certa. 
b) Dose certa. 
c) Registro certo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
25) Alguns  cuidados são necessários nos 
procedimentos do pós-operatório assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) Observar o local da cirurgia quanto a sangramento, tipo 
de integridade do curativo e drenos. 
b) Avaliar permeabilidade das linhas endovenosas e 
garantir a administração correta dos líquidos prescritos, 
com a velocidade adequada. 
c) Anotar débito urinário; débitos inferiores a 30 ml/h 
devem ser comunicados. No caso de micção espontânea, 
um débito menor do que 240 ml em seis horas deve ser 
comunicado. 
d) Nenhuma das alternativas. 
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26) O  hipoclorito de sódio é um produto de 
desinfecção  quanto a suas  indicações assinale a 
alternativa CORRETA: 
a) Superfícies limpas: solução 0,025% por 20 min. 
b) Artigos de lactário e cozinha: 0,020% por 30 min. 
c) Artigos de inaloterapia e oxigenoterapia: 1% por 30 min 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
27) A vacina é preparada com bacilos vivos, a partir de 
cepas do Mycobacterium bovis, atenuadas com 
glutamato de sódio. A subcepa utilizada no Brasil é a 
Moureau-Rio de Janeiro, mantida sob sistema de lote-
semente no Status Serum Institut de Copenhagen, na 
Dinamarca. A composição acima descreve a: 
a) Vacina BCG. 
b) Vacina hepatite B. 
c) Vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (DTP). 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
28) Alguns diagnósticos de enfermagem em 
queimados podem ser identificados pela enfermagem, 
EXCETO: 
a) Troca gasosa prejudicada. 
b) Padrão respiratório ineficaz. 
c) Perfusão tecidual periférica prejudicada. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
29) A política nacional de vacinação da população 
brasileira e tem como missão o controle, a erradicação 
e a eliminação de doenças imunopreveníveis. A vacina 
sarampo, caxumba e rubéola e vacina febre amarela 
(atenuada), são administradas: 
a) Por via subcutânea, respeitando o volume máximo de 
até 1,5 ml.  
b) Por via intramuscular, respeitado o volume máximo até 
5 ml. 
c) Por via endovenosa. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
30) A  Central de Materiais Esterilizados CME é uma 
unidade de apoio técnico dentro do estabelecimento 
de saúde destinada a receber material considerado 
sujo e contaminado, descontaminá-los, prepará-los e 
esterilizá-los. Quanto ao controle do processo de 
esterilização, os testes químicos: 
a) Podem indicar uma falha em potencial no processo de 
esterilização por meio da mudança de sua coloração. 
b) São os únicos que consideram todos os parâmetros de 
esterilização. 
c) A esterilização monitorada por indicadores químicos 
utilizam monitores e parâmetros críticos, tais como 
temperatura, pressão e tempo de exposição. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 
 
 


