
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EDITAL Nº 007/2020  

CARGO: Técnico em Enfermagem 
 
NOME:  INSCRIÇÃO:  RG:  

 
INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 2(duas) horas e 30(trinta) minutos, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-

RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 25 (vinte e cinco) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 05 (cinco) questões de Português, 05 

(cinco) questões de Matemática/Raciocínio Lógico e 15 (quinze) questões de Conhecimentos Específicos/Legislação; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 25, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “h”; 

j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

k) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado pelo candidato, em local próprio (parte inferior do cartão); 
l) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
m) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
n) Somente utilize caneta azul ou preta; 
o) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
p) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do gabarito; 
q) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova.  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (05 questões) 
 

 
 
QUESTÃO 01. Leia a tira abaixo para responder à questão. 

 

 
Fonte: https://www.facebook.com/tirasarmandinho/photos/np.20863140.100005065987619/943794232332550/ 

 
Sobre a tira lida: 
 
(A) Pressupõe-se que a mãe de Armandinho, por ser precavida, anteviu uma situação. 
(B) Subentende-se que a atitude da mãe de Armandinho é decorrência da falta de papel higiênico nos 

mercados. 
(C) Pressupõe-se que o pronome “eles” na fala do pai não se refere, apenas, aos mercados, mas também às 

pessoas que não estocaram papel. 
(D) Subentende-se que a falta de papel higiênico, nos mercados, é decorrência da atitude de pessoas como a 

mãe de Armandinho. 
 
 
QUESTÃO 02. Na frase “ouvi que ia faltar, e fiz um estoque” a conjunção em destaque tem valor: 
 
(A) consecutivo 
(B) aditivo 
(C) adversativo 
(D) explicativo 
 
 
QUESTÃO 03. Assinale a alternativa correta quanto à concordância. 
 
(A) Com o cancelamento da cerimônia, foi devolvido aos padrinhos os presentes.   
(B) Quantos de nós teremos coragem de assumir os erros. 
(C) Eu sou um dos que se indigna frente às injustiças sociais. 
(D) Nem um nem outro planejaram aquela situação. 
 
  

https://www.facebook.com/tirasarmandinho/photos/np.20863140.100005065987619/943794232332550/


QUESTÃO 04. Leia a tira para responder à questão. 

 

 
Fonte: http://coisasdamiroca.centerblog.net/6775-tirinha-adoramos-cestas-sesta-sextas-74 

 
Sobre os termos sublinhados na tira, é correto afirmar que são: 
 
(A) palavras homófonas, pois pronunciam-se de forma idêntica, mas escrevem-se de forma diferente.    
(B) palavras homógrafas, pois escrevem-se do mesmo modo, mas pronunciam-se de forma diferente.  
(C) palavras parônimas, pois escrevem-se e pronunciam-se de uma forma semelhante.   
(D) palavras homônimas, pois escrevem-se e pronunciam-se do mesmo modo, mas possuem significados 

distintos.  
 
 
QUESTÃO 05. Em qual das alternativas abaixo o pronome em destaque exerce uma função remissiva na frase, 

em termos de coesão? 
 
(A) Aquele é o candidato que resolverá o problema da distribuição de renda no país. 
(B) Assim que entrei, preocupei-me em lembrar a todos disto: o prazo para a entrega da declaração de 

imposto de renda está quase no fim. 
(C) Você tem notícias do João? Soube que o levaram para a delegacia da mulher devido a uma acusação de 

agressão contra uma moça no baile. 
(D) Adivinha quem está vindo para a festa de aniversário do vovô? O primo de Alagoas. 
  
 
 
  

http://coisasdamiroca.centerblog.net/6775-tirinha-adoramos-cestas-sesta-sextas-74


II - PROVA DE MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO – (05 questões) 
 

 

QUESTÃO 06. Sendo a matriz 𝑨 = [
𝟖 −𝟓
𝟑 𝟗

] e matriz 𝑩 = [
−𝟐 𝟕
𝟔 −𝟏

]. O valor de 𝐴 ∙ 𝐵, é: 
 

(A) [
−46 62
11 48

]. 

(B) [
−86 −69
10 44

]. 

(C) [
46 60
12 49

]. 

(D) [−46 61
48 12

]. 

 
QUESTÃO 07. Dentro de uma caixa foram colocadas 25 cartas, do mesmo tamanho, numeradas de 1 a 25. Uma 

criança sem olhar, retirou uma carta, a probabilidade dessa carta ser numerada com número ímpar, é: 
 
(A) 48%. 
(B) 52%. 
(C) 62%. 
(D) 80%. 
 
QUESTÃO 08. Um grupo de jovens de uma escola foi entrevistar todos os doentes, no hospital da cidade. Foi 

verificado que 80% das pessoas internadas eram idosos. Para realizarem um trabalho de escola, eles 
anotaram as idades de todos os idosos. As seguintes idades estão expostas abaixo, no quadro. 

 
85 94 101 79 83 80 99 93 91 76 84 85 100 82 95 

 
Observando o quadro, a moda dessas idades, está representada, na alternativa: 
 
(A) 100. 
(B) 88. 
(C) 93. 
(D) 85. 
 
QUESTÃO 09. Felipe pretendia ganhar um dinheiro a mais, no mês. Com isso, ele emprestou R$ 8 000,00 a juros 

simples ao seu irmão. Ficou combinado que seu irmão iria pagá-lo 3%, ao mês. Após oito meses, o total de 
juros, rendido foi: 

 
(A) R$ 1 920,00. 
(B) R$ 241,60. 
(C) R$ 964,35. 
(D) R$ 2 870,00. 
 
QUESTÃO 10. Após ter passado o verão, uma loja colocou todos os produtos em desconto. Estes colocaram de 

10% a 90% de desconto. Uma menina foi à loja, comprou uma saia que custava R$ 120,00 e estava com 60% 
de desconto, comprou uma blusa que custava R$ 270,00 e estava com 85% de desconto e comprou um 
sapato que custava R$ 160,00 e estava com 35% de desconto. O valor, em reais, de desconto que essa 
menina recebeu, foi: 

 
(A) R$ 192,50. 
(B) R$ 357,50. 
(C) R$ 550,00. 
(D) R$ 435,60. 
  



III - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO – (15 questões) 
 

 
QUESTÃO 11. Dos parasitas de interesse para saúde, o Plasmodium vivax é o agente causador da: 
 
(A) Febre amarela. 
(B) Febre maculosa. 
(C) Toxoplasmose. 
(D) Malária. 
 
QUESTÃO 12. Com relação aos hospedeiros intermediários de moluscos, causadores de doenças em humanos, 

qual dos agentes etiológicos, abaixo, enquadra-se, nesse perfil? 
 
(A) Trypanosoma cruzi. 
(B) Triatoma infestans. 
(C) Schistosoma mansoni. 
(D) Echinococcus granulosos. 
 
QUESTÃO 13. O Conselho Federal de Enfermagem, ao revisar o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 

– CEPE, norteou-se por princípios fundamentais, que representam imperativos para a conduta profissional 
e consideram que a Enfermagem é uma ciência, arte e uma prática social, indispensável à organização e ao 
funcionamento dos serviços de saúde. Com base no CEPE, é correto afirmar que é dever profissional: 

 
(A) Requerer ao Conselho Regional de Enfermagem, de forma fundamentada, medidas cabíveis para obtenção 

de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional ou que atinja a profissão. 
(B) Ter reconhecida sua autoria ou participação em pesquisa, extensão e produção técnico-científica. 
(C) Prestar assistência de Enfermagem promovendo a qualidade de vida à pessoa e família no processo do 

nascer, viver, morrer e luto. 
(D) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que 

não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. 
 
QUESTÃO 14. O técnico em enfermagem, diluiu a ampola de cefalotina 1g em 8 mL de água para injeção estéril. 

Dessa solução, ele aspirou e administrou, no paciente, 3,7 mL. A dosagem de antibiótico recebida pelo 
paciente foi de: 

 
(A) 462,50 mg. 
(B) 465,15 mg. 
(C) 466,80 mg. 
(D) 469,25 mg. 
 
QUESTÃO 15. A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002) define violência como o “uso intencional de força 

física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma 
comunidade que resulte ou tenha a possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência 
de desenvolvimento ou privação”. Quanto ao atendimento da mulher vítima de violência sexual, no que se 
trata da prevenção da Hepatite B, caso a mulher não seja imunizada: 

 
(A) Deve receber apenas uma dose, iniciando, até 7 dias, após o crime sexual. 
(B) Deve receber as 3 doses recomendadas, iniciando, até 7 dias, após o crime sexual. 
(C) Deve receber apenas uma dose, iniciando, até 14 dias, após o crime sexual. 
(D) Deve receber as 3 doses recomendadas, iniciando, com a primeira dose, até 14 dias, após o crime sexual. 
 
QUESTÃO 16. A Doença Inflamatória Pélvica (DIP) é uma síndrome clínica atribuída: 
 
(A) à manipulação incorreta de órgãos e anexos sexuais. 
(B) à ascensão de microrganismos do trato genital inferior. 
(C) a transtornos sexuais na mulher, de origem hormonal. 
(D) a trauma uterino menor. 
 



QUESTÃO 17. O aborto é a interrupção da gestação antes do início do período perinatal, definido pela OMS a 
partir de 22 semanas completas (154 dias) de gestação, quando o peso ao nascer é normalmente de 500 g. 
A sintomatologia associada ao aborto, é uma das atenções especiais que devem ser dadas pelo Técnico em 
Enfermagem, em sua assistência. Não é sintoma/sinal típico da mulher em abortamento: 

 
(A) Febre. 
(B) Leucorreia. 
(C) Dor em cólicas. 
(D) Sangramento. 
 
QUESTÃO 18. Erisipela é uma infecção da derme mais superficial com acometimento dos vasos linfáticos. 

Comumente, é uma patologia: 
 
(A) Viral. 
(B) Fúngica. 
(C) Bacteriana. 
(D) Helmíntica. 
 
QUESTÃO 19. A urticária é caracterizada por lesões cutâneas elevadas, em pápulas ou placas eritemato-

edematosas, de bordas elevadas, com centro claro, e fugazes; evoluem em algumas horas, desaparecendo 
sem deixar vestígios, sendo substituídas por outras lesões iguais em outras áreas do corpo. O tratamento 
inicial é feito com anti-histamínicos, dos quais podemos citar: 

 
(A) Fexofenadina, Levocitirizina. 
(B) Trimetoprima, Sulfassalazina. 
(C) Temozolomida, Tretinoína. 
(D) Ifosfamida, Irinotecano. 
 
QUESTÃO 20. Para realizar uma venóclise para soroterapia, o técnico em enfermagem escolheu puncionar a 

veia cefálica. Anatomicamente, considere a alternativa que descreve sua localização: 
 
(A) Porção radial da região inferior do braço, ao longo do osso radial do antebraço. 
(B) Face ulnar da região inferior do braço e estende-se para cima do osso ulnar. 
(C) Estende-se para cima e para frente do antebraço, das veias antecubitais medianas. 
(D) Lado radial do antebraço; atravessa na frente da artéria braquial no espaço antecubital. 
 
QUESTÃO 21. Os equipos, dispositivos que transportam o líquido do reservatório para o paciente, variam 

conforme o fabricante (ABNT, 1999). A variação pode ser quanto ao tipo de gotejamento, porém todos 
apresentam os mesmos componentes básicos. Desses componentes básicos, é possível encontrar, entre o 
injetor lateral e a ponta do equipo:  
Fonte: https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/83591/189848.pdf?sequence=1 

 
(A) a câmara de gotejamento. 
(B) o filtro. 
(C) a pinça rolete. 
(D) o respiro. 
 
QUESTÃO 22. Independentemente, da técnica utilizada, para aplicar ventilações, durante a Reanimação 

Cardiopulmonar – RPC é necessária a abertura de via aérea. Se houver suspeita de trauma, o socorrista deve 
utilizar a manobra de: 

 
(A) inclinação da cabeça. 
(B) elevação do queixo. 
(C) lateralização da cabeça. 
(D) elevação do ângulo da mandíbula. 
 
  



QUESTÃO 23. Sobre as técnicas de analgesia não farmacológica para recém-nascidos (RN), considere os itens, 
abaixo: 

 
I. Soluções adocicadas causam liberação de opioides endógenos, os quais possuem propriedades analgésicas 

intrínsecas. Vários estudos em RNs a termo e prematuros mostram que, durante a coleta de sangue por 
punção capilar e venosa ou outros procedimentos dolorosos, as soluções adocicadas diminuem o tempo de 
choro, atenuam a mímica facial de dor e reduzem a resposta fisiológica à dor. 

II. A sucção não nutritiva inibe a hiperatividade, modula o desconforto do RN e diminui a dor de RN a termo e 
prematuros submetidos a procedimentos dolorosos agudos. A analgesia ocorre apenas durante os 
movimentos ritmados de sucção, quando há liberação de serotonina no sistema nervoso central. Esse recurso 
terapêutico pode ser aplicado ao RN durante a realização de alguns procedimentos como a coleta de sangue 
capilar. 

III. A ingestão de leite humano, preferencialmente o materno, retirado diretamente do seio ou oferecido por 
sonda nasogástrica, além de propiciar reconhecidos benefícios nutricionais e de proteção contra infecções 
para o bebê, pode ser uma potente intervenção para alívio de dor. Leite seguido por sacarose (1 mL a 25%) 
por via oral teve o efeito de menor duração do choro e menor ativação comportamental. A amamentação 
durante a punção capilar para coleta de sangue e triagem neonatal assegurou menor ativação autonômica 
e comportamental e menor escore de dor. 

 
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. 
 
QUESTÃO 24. Com relação ao procedimento de alimentação por sonda enteral ou gástrica, o técnico em 

enfermagem, após verificar o posicionamento da sonda, deverá: 
 
(A) Conectar o frasco de dieta ao equipo destinado à infusão da dieta. 
(B) Colocar o paciente em decúbito elevado (sentado ou em posição de Fowler). 
(C) Lavar a sonda (injetar água) com auxílio de uma seringa contendo em torno de 10 mL de água, evitar a 

entrada de ar, na sonda. 
(D) Orientar o paciente sobre o procedimento que será realizado e as formas que ele pode auxiliar. 
 
QUESTÃO 25. Sobre a Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) (VIP), responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale 

a alternativa que traz a sequência correta: 
 
I. (__) Esta vacina integra o esquema sequencial com a vacina poliomielite 1, 2 e 3 (atenuada) (VOP). O 

esquema sequencial corresponde a três doses, sendo duas doses da vacina VIP (aos 2 e 4 meses) e uma dose 
da VOP (aos 6 meses), com intervalo de 60 dias entre as doses e mínimo de 30 dias. 

II. (__) A vacina pode ser administrada, simultaneamente, com as demais vacinas dos calendários de vacinação 
do Ministério da Saúde. O volume da vacina a ser administrado é de 0,5 mL. 

III. (__) A vacina é administrada por via intramuscular. A via subcutânea também pode ser usada, mas em 
situações especiais (casos de discrasias sanguíneas). 

 
(A) F – V – V. 
(B) V – V – F. 
(C) V – F – F. 
(D) F – F – V. 
 
 


