
TÉCNICO EM ENFERMAGEM

N

32827

 Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de União do Oeste - SC 

Edital de Processo Seletivo nº 01/2021 

 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

• Este Caderno contém 20 (vinte) questões, constituídas com quatro opções (A, B, C, D) e uma única 

resposta correta.  

• Em caso de divergência de dados e/ou defeitos, solicite providências ao fiscal de sala. 

• Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de Questões, 

com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento 

contidas nele. 

• Após o preenchimento do Cartão Resposta, o candidato deverá assinar o mesmo, sob pena de invalidez 

do documento.  

• Durante a realização das provas é vedado: a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou 

quaisquer anotações ou equipamentos eletrônicos; b) a comunicação entre os candidatos; c) ausentar-

se da sala sem a companhia de um fiscal; d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água 

acondicionada em embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas; e) entregar a prova e o 

cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início. f) o uso de relógio de 

qualquer tipo e aparelhos telefônicos, quaisquer equipamentos elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e 

porte de qualquer tipo de arma. 

• A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 

permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma.   

• Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Cartão 

Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na 

eliminação do candidato do Teste Seletivo Público.  

• O tempo de duração total da prova é de uma hora e trinta minutos (1h30min), incluído o tempo para 

preenchimento do Cartão Resposta.  

• Os 3 últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 

com os fiscais assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o lacre dos envelopes que guardarão 

os Cartões Resposta 

 
Boa prova! 
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Língua Portuguesa

TEXTO 01
O texto abaixo servirá de base para responder a
questão abaixo:

http://www.paulomatheus.com/2012/08/30-tirinhas-hagar.html Acessado em

28/02/2021

Questão 01

Considerando         o         contexto         de         interação         linguística         da
charge         acima,         entre         Helga         e         Hagar,         pode-se         afirmar
que         o         recurso         estilístico,         ou         figura         de         linguagem,
utilizado         por         Hagar         em         sua         resposta         à         esposa         é:

a) Ironia.
b) Silepse.
c) Catacrese.
d) Oximoro.

TEXTO 02
O texto abaixo servirá de base para responder a
questão abaixo:

"Mire         veja:         o         mais         importante         e         bonito,         do         mundo,         é
isto:         que         as         pessoas         não         estão         sempre         iguais,         ainda
não         foram         terminadas         -         mas         que         elas         vão         sempre
mudando.         Afinam         ou         desafinam.         Verdade         maior.         É         o
que         a         vida         me         ensinou."

(João         Guimarães         Rosa,         em         "Grande         Sertão:
Veredas.)

https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/resumos-de-livros/guimaraes-rosa.htm

Acessado em 28/02/2021

Questão 02

A         partir         do         excerto         trazido         acima,         é         possível         afirmar
que         são         traços         estilísticos         da         escrita         do         autor:

a) O         neologismo         e         a         prosa         livre         que,         ainda         assim,         é
carregada         de         lirismo,         sonoridade,         variação
linguística,         regionalismo         e         rimas,         o         que         são         fortes
características         do         realismo         brasileiro.

b) O         neologismo         e         a         prosa         livre         que,         ainda         assim,         é
carregada         de         lirismo,         sonoridade,         variação
linguística,         regionalismo         e         rimas,         o         que         são         fortes
características         do         parnasianismo         brasileiro.

c) O         neologismo         e         a         prosa         livre         que,         ainda         assim,         é
carregada         de         lirismo,         sonoridade,         variação
linguística,         regionalismo         e         rimas,         o         que         são         fortes
características         do         modernismo         brasileiro.

d) O         neologismo         e         a         prosa         livre         que,         ainda         assim,         é
carregada         de         lirismo,         sonoridade,         variação
linguística,         regionalismo         e         rimas,         o         que         são         fortes
características         do         romantismo         brasileiro.

Questão 03

A         respeito         da         colocação         pronominal,         assinale         a
alternativa         INCORRETA:

a) Nunca         mais         chame-o         dessa         maneira.
b) Ele         veio         para         que         se         possa         procurar         o         documento.
c) Não         se         preocupe.
d) Dar-te-ei         todo         o         meu         apoio.

Questão 04

A         paronímia         é         o         fenômeno         da         linguagem         que         abarca
palavras         de         sonoridade         e         grafia         parecidas,         mas         de
sentidos         distintos.         Dessa         maneira,         assinale         abaixo         a
alternativa         em         que         o         sentido         da         frase         é         comprometido
pelo         uso         equivocado         de         um         vocábulo         parônimo:

a) O         jogador         de         futebol         infligiu         a         regra         ao         tirar         a
camisa         para         comemorar         o         gol.

b) O         juiz         infligiu         a         lei         penal         sobre         o         réu.
c) Esse         perfume         é         de         um         fragrante         intenso.
d) O         guarda         de         trânsito         autuou         o         carro         estacionado

em         local         impróprio         em         flagrante.

Questão 05

A         respeito         da         voz         passiva         sintética,         assinale         abaixo         a
alternativa         INCORRETA:

a) Procuram-se         profissionais         com         pós-graduação         em
gestão         de         pessoas.

b) Consertam-se         máquinas         de         lavar.
c) A         cada         quatro         anos,         elege-se         políticos         no         Brasil.
d) Vende-se         esta         casa.
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Matemática

Questão 06

Um         ambulante         vende         em         média         23         capinhas         de
celular         de         15         reais         cada         e         15         máscaras         de         tecido         de
7         reais         cada         por         semana.         Usando         esses         valores,
quanto         ele         fatura         com         estes         dois         itens         em         um         mês?
(considere         o         mês         com         4         semanas).

a) Ele         fatura         450         reais.
b) Ele         fatura         345         reais.
c) Ele         fatura         1800         reais.
d) Ele         fatura         105         reais.

Questão 07

Um         ambulante         vende         em         média         23         capinhas         de
celular         de         15         reais         cada         e         15         máscaras         de         tecido         de
7         reais         cada         por         semana.         Usando         esses         valores,
quanto         ele         fatura         com         estes         dois         itens         em         um         mês?
(considere         o         mês         com         4         semanas).

a) Ele         fatura         450         reais.
b) Ele         fatura         1800         reais.
c) Ele         fatura         345         reais.
d) Ele         fatura         105         reais.

Questão 08

Carla         quer         fazer         um         dado         de         papelão,         em         forma         de
cubo,         com         as         dimensões         apresentadas         na         figura
abaixo:

Qual         será         a         quantidade         de         papelão         usada         (em         cm²)?

a) Serão         usados         0,96cm²         de         papelão.
b) Serão         usados         960cm²         de         papelão.
c) Serão         usados         9600cm²         de         papelão.
d) Serão         usados         0,096cm²         de         papelão.

Questão 09

Três         colheitadeiras,         trabalhando         8         horas         por         dia,
colhem         1500         sacas         de         soja         em         um         dia.         Quantas
sacas         de         soja         serão         colhidas         se         forem         5
colheitadeiras         trabalhando         6         horas         por         dia?

a) Serão         colhidas         45000         sacas         de         soja.
b) Serão         colhidas         1875         sacas         de         soja.
c) Serão         colhidas         1200         sacas         de         soja.
d) Serão         colhidas         550         sacas         de         soja.

Questão 10

Sabendo         que         o         ponto         P         da         figura         abaixo         é         dado         por
P(         cos         ô,         sen         ô),         qual         é         a         medida         do         ângulo         ô?

a) ô         =         60°
b) ô         =         90°
c) ô         =         45°
d) ô         =         30°

Conhecimentos Específicos

Questão 11

Com         base         na         Lei         8080/90,         é         correto         afirmar,
EXCETO:

a) Um         dos         objetivos         do         Sistema         Único         de         Saúde         SUS
é         a         identificação         e         divulgação         dos         fatores
condicionantes         e         determinantes         da         saúde.

b) O         dever         do         Estado         não         exclui         o         das         pessoas,         da
família,         das         empresas         e         da         sociedade.

c) A         direção         do         Sistema         Único         de         Saúde         é         única.
d) As         comissões         intersetoriais         terão         a         finalidade         de

articular         políticas         e         programas         de         interesse         para         a
saúde,         cuja         execução         envolva         áreas         não
compreendidas         no         âmbito         do         Sistema         Único         de
Saúde.

Questão 12

Em         relação         a         medida         da         pressão         arterial,         marque         (V)
Verdadeiro         ou         (F)                  Falso         nos         itens         abaixo         relacionado
a         atribuição         do         auxiliar         ou         técnico         de         enfermagem.

(__)A         posição         recomendada         para         a         medida         da
pressão         arterial         (PA)         é         a         sentada.
(__)Certificar-se         de         que         o         paciente         não         está         com         a
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bexiga         cheia;         não         praticou         exercícios         físicos         há         60-90
minutos;         não         ingeriu         bebidas         alcoólicas,         café,
alimentos,         ou         fumou         até         30         minutos         antes;         e         não         está
com         as         pernas         cruzadas.
(__)A         utilização         de         aparelhos         de         pressão         com
manguitos         de         dimensões         fora         das         recomendadas,
não         acarretará         imprecisão         dos         resultados         obtidos.
(__)A         determinação         da         pressão         arterial         em         crianças
não         é         recomendada         como         parte         integrante         de         sua
avaliação         clínica.

a) F,V,F,V.
b) F,F,V,V.
c) V,V,F,F.
d) V,F,V,F.

Questão 13

Em         relação         a         hipercalcemia         é         INCORRETO         afirmar
que:

a) A         hipercalcemia         causada         por         câncer         é
especialmente         difícil         de         tratar.

b) Geralmente,         a         hipercalcemia         é         detectada         durante
exames         de         urina         de         rotina.

c) Um         tratamento         é         a         hidratação         e         medicamentos
para         aumentar         a         excreção         de         cálcio.

d) Os         primeiros         sintomas         da         hipercalcemia         são,
geralmente,         constipação,         náusea,         vômitos,         dor
abdominal         e         perda         de         apetite.

Questão 14

É         CORRETO         afirmar         que         a         cianose,         é:

a) A         coloração         amarelada         da         pele         decorrente         de
oxigenação         insuficiente         do         pulmão.

b) A         coloração         avermelhada         da         pele         decorrente         de
não         oxigenação         do         sangue.

c) A         coloração         azulada         da         pele         decorrente         de
oxigenação         insuficiente         do         sangue.

d) A         coloração         azulada         da         pele         decorrente         de
oxigenação         insuficiente         da         pele.

Questão 15

Em         relação         ao         trabalho         de         parto,         é         INCORRETO
afirmar         que:

a) As         contrações         são         irregulares         no         início,         mas         se
tornam         progressivamente         mais         fortes         e         mais
ritmadas.

b) O         colo         do         útero         começa         a         afinar         e         abrir         até
aproximadamente         quatro         centímetros.

c) A         fase         inicial         dura         aproximadamente         cinco         horas
(geralmente         não         mais         do         que         12         horas)         nas
primeira         gestação,         e         oito         horas         (geralmente         não
mais         do         que         20         horas)         nas         gestações
subsequentes.

d) O         desconforto         é         mínimo.

Questão 16

É         correto         afirmar,         que         o         período         de         incubação         da
meningite         bacteriana         é,         em         média,         de:

a) 7         a         9         dias.
b) 5         a         6         dias.
c) 1         a         2         dias.
d) 3         a         4         dias.

Questão 17

Com         base         nas         diferenças         entre         pneumonia         e
tuberculose,         assinale         a         alternativa         CORRETA
correspondente         a         pneumonia.

a) Sintomas         pioram         gradativamente.
b) É         um         quadro         agudo         que         evolui         em         horas.
c) Paciente         muitas         vezes         só         procura         atendimento

médico         várias         semanas         depois         do         início         dos
sintomas.

d) Se         apresenta         como         um         quadro         mais         arrastado.

Questão 18

A         alcalose         respiratória         é         caracterizada:

a) Por         uma         diminuição         do         pH         e         na         concentração         de
bicarbonato.

b) Por         uma         elevação         do         pH         e         na         concentração         de
bicarbonato.

c) Pelo         aumento         do         pH         e         diminuição         da         pCO2.
d) Pelo         aumento         do         pH         e         aumento         da         pCO2.

Questão 19

Preencha         as         lacunas         abaixo         e         assinale         a         alternativa
CORRETA         respectivamente:

"A         vacina         da         rubéola         é         recomendada         para         todas         as
crianças.         Normalmente,         é         aplicada         em         bebês         de
____a         15         meses,         mas         algumas         vezes         é         administrada
antes         e         durante         epidemias.         Uma         segunda         vacinação
(reforço)         é         aplicada         rotineiramente         em         crianças         entre
4         e         ____         anos.         A         tríplice         viral         é         uma         vacina
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combinada         que         protege         contra         sarampo,         ______         e
rubéola.         Já         a         vacina         tetra         viral         protege         também         contra
______."

a) 12;         6;         catapora         e         caxumba.
b) 12;         6;         caxumba         e         catapora.
c) 10;         8;         catapora         e         caxumba.
d) 8;         10;         caxumba         e         catapora.

Questão 20

Em         relação         a         administração         de         medicamentos         pela
via         subcutânea,         assinale         a         alternativa         CORRETA.

a) É         a         via         que         se         estende         desde         a         mucosa         nasal         até
os         pulmões.

b) É         aquela         na         qual         a         administração         do         medicamento
é         realizada         diretamente         na         corrente         sanguínea         por
uma         veia.

c) É         uma         via         muito         utilizada         para         administração         de
medicamentos         contra         trombose         (heparina)         e         para
diabetes         (insulina).

d) Via         que         permite         que         o         medicamento         seja         injetado
diretamente         no         músculo.
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