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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Descanso 

Edital de Processo Seletivo nº 02/2020  

_______________________________________________

____________________ 

 

CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

Técnico de Enfermagem 01 
 

 AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 
 O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 

contaminação e disseminação do COVID-19. 
 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 

feita de material transparente. 
 Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
 Verifique se: 
 No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde 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.  

 Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas de 1 à 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 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 (14 questões) 
 

01. Para realizar a lavagem intestinal e aplicação de medicamentos por via retal, o técnico deverá 

colocar o paciente em decúbito: 

A) De Sims. 

B) De Kraske. 

C) Lateral direito. 

D) De Trendelemburg invertido. 

 

02. Para mobilizar o paciente para o decúbito lateral, com os braços, após colocar as pernas do 

paciente uma sobre a outra (cruzadas), o técnico em enfermagem deverá: 

A) Colocar um travesseiro entre as pernas, um amparando o dorso e outro no abdome, para 

recostar o braço, deixando o paciente confortável. 

B) Colocar uma das mãos no ombro do paciente e a outra na região pélvica e, com um 

impulso virar o paciente para o lado direito ou esquerdo. 

C) Deslocar um pouco o paciente do centro da cama para o lado oposto ao que será virado. 

D) Colocar travesseiros sob suas pernas, peito e abdome, deixando o paciente confortável. 

 

03. Com relação à coleta de urina para o exame de Urina I, é importante que o técnico em 

enfermagem oriente o paciente sobre urinar em um recipiente limpo, orientando-o para que: 

A) Não despreze o primeiro jato. Coletar no mínimo 100 mL de urina. 

B) Não despreze o primeiro jato. Coletar no mínimo 10 mL de urina. 

C) Despreze o primeiro jato. Coletar no mínimo 100 mL de urina. 

D) Despreze o primeiro jato. Coletar no mínimo 10 mL de urina. 

 

04. A requisição de exame é de dosagem de glicose em jejum, hemoglobina glicada e lactato. 

Para essa coleta, o técnico irá precisar de: 

A) Um tubo apenas, o azul com citrato de sódio. 

B) Um tubo apenas, o cinza com fluoreto de sódio. 

C) Dois tubos, um amarelo, com gel ativador de coágulo e outro lilás, com EDTA. 

D) Dois tubos, um vermelho, seco e outro amarelo, com gel ativador de coágulo. 
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05. Após a coleta de sangue, as amostras obtidas devem ser homogeneizadas suavemente por 

inversão de 5 a 10 vezes. Este procedimento visa garantir o contato da amostra com toda 

superfície interna do tubo coletor. Qual tubo dispensa a homogeneização? 

A) Verde. 

B) Lilás. 

C) Vermelho. 

D) Azul. 

 

06. Definimos febre intermitente como: 

A) Uma temperatura corporal constante, continuamente acima de 38ºC e com pouca 

flutuação. 

B) Picos e quedas de febre sem retorno à temperatura normal. 

C) Períodos de episódios febris e períodos com valores de temperatura aceitáveis. 

D) Picos de febre intercalados com temperatura em níveis usuais. 

 

07. No sulco entre os músculos bíceps e tríceps na fossa antecubital, o técnico de enfermagem 

verifica o pulso: 

A) Radial. 

B) Braquial. 

C) Poplíteo. 

D) Apical. 

 

08. A respiração é o mecanismo que o corpo utiliza para trocar gases entre a atmosfera e o 

sangue e entre o sangue e as células. No processo respiratório, a ventilação é definida como: 

A) A distribuição das hemácias para os capilares sanguíneos e a partir deles. 

B) A movimentação do oxigênio e do dióxido de carbono entre os alvéolos e as hemácias. 

C) A movimentação de gases para dentro e para fora dos pulmões. 

D) Mensurações objetivas do estado respiratório. 

 

09. A vacina contra HPV, disponível no calendário vacinal de 2020, tem a primeira dose 

administrada em meninos e meninas, respectivamente, aos: 

A) 9 e 11 anos. 

B) 10 e 11 anos. 

C) 11 e 9 anos. 
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D) 11 e 10 anos. 

 

10. A vacina meningocócica ACWY, incluída no calendário vacinal dos adolescentes, é 

administrada por via: 

A) Oral. 

B) Subcutânea. 

C) Intradérmica. 

D) Intramuscular. 

 

11. Antes de verificar a pressão arterial, o técnico em enfermagem deverá verificar se o paciente 

NÃO: 

I. Está com a bexiga cheia; 

II. Praticou exercícios físicos há pelo menos 60 minutos; 

III. Fumou nos 30 minutos anteriores. 

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. 

 

12. Para mensurar a pressão arterial no membro superior, é contraindicação absoluta: 

A) Paciente portador de acesso venoso. 

B) Paciente com queimaduras de segundo ou terceiro grau. 

C) Histórico de realização de cateterismo arterial. 

D) Paciente com histórico de cirurgia mamária. 

 

13. O técnico em enfermagem comunicou à enfermeira de plantão e fez anotação de enfermagem 

sobre a presença de nistagmo em um paciente neurológico. Trata-se de um sinal caracterizado 

por: 

A) Dor viva e paroxística a seguir o trajeto de um nervo. 

B) Oscilações do globo ocular em torno de um de seus eixos. 

C) Perda súbita dos movimentos, conservando-se a respiração e a circulação. 

D) Diminuição no diâmetro da pupila. 
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14. O óxido nítrico (NO) é produzido naturalmente pelas células endoteliais e age localmente 

sobre a musculatura lisa vascular levando: 

A) A seu relaxamento e consequente vasodilatação. 

B) A seu relaxamento e consequente vasoconstrição. 

C) A seu tensionamento e consequente vasodilatação. 

D) A seu tensionamento e consequente vasoconstrição. 

 

Questões de Legislação (03 questões) 
 

15. Joaquín, argentino com residência no Brasil, resolveu buscar informações na Constituição 

Brasileira sobre a extradição de estrangeiros. Após a leitura do tema, concluiu que: 

A) Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. 

B) Será concedida extradição de estrangeiro por opinião. 

C) Será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. 

D) Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político apenas, mas será por 

crime de opinião. 

  

16. A Lei nº 8.080/90 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 

De acordo com a referida Lei, é certo dizer que a iniciativa privada poderá participar do Sistema 

Único de Saúde (SUS): 

A) Em caráter total. 

B) Em caráter absoluto. 

C) Em caráter complementar. 

D) Em nenhuma hipótese.  

 

17. Nos termos da Lei nº 8.080/90, é certo dizer que o conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração 

direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o: 

A) Sistema Financeiro Nacional (SFN). 

B) Sistema Pecuário Nacional (SPN). 

C) Sistema Único de Saúde (SUS). 

D) Sistema Básico de Saúde (SBS). 
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Questões de Conhecimentos Gerais (03 questões) 
 

18. Leia a notícia a seguir para responder a questão: 

 

A brasileira que descobriu o passado nazista do próprio avô 

 

Julie Lindahl sentia desde criança que a família guardava um segredo obscuro, mas não fazia 

ideia do que era. A investigação do passado familiar a levou em uma jornada transformadora. 

 

"Me perturbava muito a lembrança de certas conversas que havia tido com a minha avó, 

em que ela tentava me convencer que o Holocausto não havia acontecido, por exemplo. Ela 

tentava me convencer de que era uma conspiração da mídia mundial para depreciar a 

Alemanha", relembra. 

A avó seria então o ponto de partida para sua busca. E, certo dia, enquanto ela transcorria 

sobre a "vida maravilhosa que tinham na Polônia", Julie a interrompeu e foi direto ao ponto: 

"Perguntei diretamente se meu avô havia feito parte da SS (a tropa de elite do Partido 

Nazista)." 

"E ela respondeu: 'Claro que não, que ideia absurda'." 

Mas a neta não se deu por satisfeita. Começou a estudar sobre a história do Terceiro 

Reich e as relações entre Polônia-Alemanha. E, em 2010, fez uma visita ao Arquivo Federal 

Alemão, em Berlim. 

"Achar qualquer coisa nos arquivos era como encontrar uma agulha no palheiro. Os 

nazistas foram muito bons em destruir seus próprios documentos, e os aliados foram muito bons 

em bombardear lugares onde os documentos estavam", explica. 

(Fonte adaptada: https://g1.globo.com/mundo/> Acesso em 24 de novembro de 2020). 

 

Na notícia acima, o trecho “Os nazistas foram muito bons em destruir seus próprios documentos, 

e os aliados foram muito bons em bombardear lugares onde os documentos estavam” a parte 

sublinhada faz referência aos países que faziam parte do Eixo, ao lado da Alemanha, sabe-se 

que estes países foram: 

A) Reino Unido, França e Estados Unidos. 

B) Austrália, China e Holanda. 

C) Polônia, Dinamarca, Noruega e Bélgica. 
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D) Itália e Japão. 

19. O engenho de açúcar no Brasil colonial designa o local onde foi produzido o açúcar durante o 

período colonial. Observe a imagem a seguir: 

 

 

 

Assinale a alternativa procedente: 

A) Moenda: local onde era extraído o caldo da cana a partir do esmagamento de seu caule; 

era realizado através da tração animal. 

B) Casa Grande: sua função era representar a religiosidade dos habitantes do engenho, 

sobretudo, dos portugueses. 

C) Roças: local que abrigava os animais usados nos engenhos. 

D) Canavial: plantação destinada à alimentação da população. 

 

20. Leia a notícia a seguir: 

 
Sarampo: Pará vira o epicentro da doença no Brasil em 2020. Baixa cobertura vacinal é uma das 

principais explicações. 

 

Em seu mais recente boletim epidemiológico, o Ministério da Saúde calcula que, só em 2020, 

foram 8.217 casos e sete mortes pela doença no país. Os dados compreendem o período de 29 

de dezembro de 2019 a 17 de outubro de 2020. 

(Fonte adaptada: https://g1.globo.com/bemestar/> Acesso em 24 de novembro de 2020). 
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A respeito do sarampo, assinale a alternativa incorreta: 

A) O sarampo é uma doença grave que pode deixar sequelas por toda a vida ou causar a 

morte.  

B) As principais complicações variam de acordo com as fases da vida do paciente, por 

exemplo, em crianças, o sarampo pode causar pneumonia, infecções de ouvido, encefalite 

aguda ou até mesmo levar a morte. 

C) Depois do contato com alguém doente, a pessoa pode apresentar os sintomas em até 58 

dias. 

D) O sarampo não tem tratamento específico, os medicamentos são utilizados para reduzir o 

desconforto provocado pelos sintomas da doença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


