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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Paraíso 
Edital de Processo Seletivo nº 001/2019  

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

TÉCNICO DE 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. Sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), considere os itens a seguir: 

I. É direito profissional: Anunciar a prestação de serviços para os quais detenha habilidades e 

competências técnico-científicas e legais. 

II. É dever profissional: Requerer junto ao gestor a quebra de vínculo da relação 

profissional/usuários quando houver risco à sua integridade física e moral, comunicando ao Coren 

e assegurando a continuidade da assistência de Enfermagem. 

III. É proibição profissional: Divulgar ou publicar, em seu nome, produção técnico-científica ou 

instrumento de organização formal do qual não tenha participado ou omitir nomes de coautores e 

colaboradores. 

Está correto o que se afirma em: 

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. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

02. Sobre as infrações descritas pelo CEPE, é correto afirmar que: 

A) O (A) Profissional de Enfermagem responde apenas pela infração ética e/ou disciplinar que 

cometer. 

B) A infração é apurada em processo instaurado e conduzido nos termos do Código de 

Processo Ético-Disciplinar vigente, aprovado pelo Conselho Regional de Enfermagem. 

C) A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 (um) a 10 (dez) vezes o valor da 

anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento. 

D) A advertência profissional consiste em repreensão que será divulgada nas publicações 

oficiais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande 

circulação. 

 

03. Sobre a transmissão da hanseníase, considere a alternativa correta: 

A) É transmitida por meio de contato próximo e prolongado de uma pessoa suscetível (com 

maior probabilidade de adoecer) com um doente com hanseníase que não está sendo 

tratado. 

B) A bactéria é transmitida pelo contato dos indivíduos com as lesões de uma pessoa 

contaminada, mesmo que na fase inicial. 

C) A maior parte das pessoas que entrarem em contato com o bacilo adoecerá. 

D) Estima-se que a maioria da população adquira defesa natural (imunidade) contra o M. leprae 

após a vacinação. 

 

04. São sintomas comuns da hanseníase: 

A) Febre e artralgia. 

B) Ressecamento e sensação de areia nos olhos. 

C) Entupimento, feridas e ressecamento do nariz. 

D) Pápulas, tubérculos e nódulos (caroços), normalmente sem sintomas. 
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05. A prescrição médica é de 740 mg de Eritromicina por via intramuscular. O técnico em 

enfermagem diluiu a ampola de 1g em 4 mL. Para administrar a dosagem prescrita, será necessário 

aspirar: 

A) 1,89 mL. 

B) 2,45 mL. 

C) 2,96 mL. 

D) 3,08 mL. 

 

06. Para pacientes em Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) em curso, com uma via aérea 

avançada instalada, recomenda-se a frequência de ventilação simplificada de: 

A) 1 respiração a cada 10 segundo. 

B) 2 respirações a cada 10 segundos. 

C) 1 respiração a cada 6 segundos. 

D) 2 respirações a cada 6 segundos. 

 

07. Qual dos ritmos respiratórios abaixo indica Parada Cardiorrespiratória? 

A) Biot. 

B) Apnêustico. 

C) Atáxico. 

D) Gasping. 

 

08. Após a PCR, o médico prescreveu, 4 ampolas de Dopamina (200 mg/ 5mL), diluídas em 180 

mL de soro glicosado 5%, para infusão em 12 mL/hora. Após 4 horas de infusão, qual dosagem de 

Dopamina esse paciente recebeu? 

A) 174 mg. 

B) 186 mg. 

C) 192 mg. 

D) 198 mg. 

 

09. De acordo com o Ministério da Saúde, aos 12 meses, a criança deverá receber as seguintes 

vacinas: 

I. Tríplice viral (previne sarampo, caxumba e rubéola) – 1ª dose. 

II. Pneumocócica 10 Valente (conjugada) - (previne pneumonia, otite, meningite e outras 

doenças causadas pelo Pneumococo) – Reforço. 

III. DTP (previne a difteria, tétano e coqueluche) – 1º reforço. 

Está correto o que se afirma em: 

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. 

D) Todos os itens estão corretos. 
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10. A Vacina Poliomielite 1 e 3 (atenuada) (VOP) – (previne poliomielite) - 2º reforço, deverá ser 

administrada na criança aos: 

A) 9 meses. 

B) 15 meses. 

C) 4 anos. 

D) 7 anos. 

 

11. Sobre o Sarampo, considere a alternativa incorreta: 

A) O sarampo é uma doença prevenível por vacinação.  

B) A vacina não é contraindicada para gestantes. 

C) Dose zero: Devido ao aumento de casos de sarampo em alguns estados, todas as crianças 

de 6 meses a menores de 1 ano devem ser vacinadas (dose extra). 

D) A transmissão do vírus ocorre de pessoa a pessoa, por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou 

respirar. O sarampo é tão contagioso que uma pessoa infectada pode transmitir para 90% 

das pessoas próximas que não estejam imunes. 

 

12. Quando a lesão é deixada aberta para drenagem de exsudato e, posteriormente, fechada, a 

cicatrização ocorre por: 

A) Espontaneidade. 

B) Primeira intenção. 

C) Segunda intenção. 

D) Terceira intenção. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: Analise a Charge a seguir para responder às questões nº 13 a nº 17: 

 

(Charge) 

 
 



5 
 
 

13. É correto afirmar que a palavra “seríamos” é acentuada pela mesma regra de acentuação que 

a palavra: 

A) Paralelepípedo. 

B) Saúde. 

C) Tórax. 

D) Júri. 

 

14. “Tenho certeza de que...” (terceira fala). O sujeito da oração é: 

A) Simples. 

B) Composto. 

C) Oculto. 

D) Inexistente. 

 

15. A partícula “que” presente na segunda fala “[...] as postagens que o pessoal [...]” exerce função 

morfológica de: 

A) Pronome relativo. 

B) Conjunção integrante. 

C) Conjunção concessiva. 

D) Preposição. 

 

16. “Tenho certeza de que...” (terceira fala). É correto afirmar que o verbo “ter” está conjugado no: 

A) Presente do indicativo. 

B) Pretérito imperfeito do indicativo. 

C) Pretérito perfeito do indicativo. 

D) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo. 

 

17. É correto afirmar que a palavra “lixo” (primeira fala) exerce função morfológica de: 

A) Advérbio. 

B) Adjetivo. 

C) Substantivo. 

D) Conjunção. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. Em julho de 2019, foi divulgado que Brasil e Turquia são os dois únicos países que aderiram a 

medidas globais da Organização Mundial de Saúde e implementaram políticas de combate ao uso 

de substâncias tóxicas. Ambos os casos se referem ao consumo de: 

A) Limitação do consumo de álcool. 

B) Drogas ilícitas. 

C) Combate ao tabagismo. 

D) Redução da automedicação. 
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19. Ligado à Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, completa em 2019 cem anos de idade, pioneiro 

na produção de soros antiofídicos no Brasil e com a produção de medicamentos de uso humano. 

A citação faz referência a: 

A) Instituto Butantã. 

B) Instituto Vital Brazil. 

C) Instituto São Francisco. 

D) Instituto Albert Einstein. 

 

20. Santa Catarina possui diversos sítios e museus arqueológicos que preservam relíquias pré-

históricas, artefatos de pedra lascada e de pedra polida, ossadas e fósseis. Assinale a alternativa 

que cita corretamente um destes sítios do estado: 

A) Sambaqui da Lagoa Garopaba do Sul. 

B) Reserva Estadual da Cerca Grande. 

C) Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. 

D) Cemitério indígena de Sete Cidades. 

 

 

 


