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CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

➢ 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 conferência 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: 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 01

Com         base         nas         observações         importantes         sobre         a
realização         de         curativos,         assinale         a         alternativa
INCORRETA.

(A) No         sítio         de         inserção         do         dreno,         a         limpeza         deve         ser
feita         eu         movimentos         circulares,         da         inserção         à         pele
adjacente,         utilizando         todas         as         faces         das         gazes
esterilizadas.

(B) Realizar         os         curativos         após         o         banho,         pelo         menos         a
cada         24         horas,         se         limpos         e         secos.

(C) Na         ausência         de         bandeja         de         curativo,         utilizar         luvas
de         procedimento         para         retirar         o         curativo         anterior         e
luvas         esterilizadas         para         a         realização         do         novo
curativo.

(D) Na         presença         de         mais         de         uma         ferida,         sempre         iniciar
o         curativo         pela         ferida         menos         limpa.

Questão 02

Na         via         sonda         enteral         deve-se         diluir         as         medicações
em         líquidos         ou         preparar         as         gotas         e         também         aspirar         e
administrar         em         seringa         de:

(A) 10         ml.
(B) 3         ml.
(C) 20         ml.
(D) 5         ml.

Questão 03

Em         relação         a         verificação         do         pulso         periférico,         marque
Verdadeiro         (V)         ou         Falso         (F)         nos         itens         abaixo.

(__)As         artérias,         femoral         e         carótida         são         locais         de         fácil
palpação         utilizadas         normalmente         para         pacientes
inconscientes.
(__)A         avaliação         do         pulso         inclui         a         verificação         da
frequência         (bpm),         do         ritmo         (rítmico         ou         arrítmico)         e         da
amplitude         (cheio         ou         filiforme).
(__)Os         locais         para         verificação         independem         do         estado
do         paciente.
(__)Em         bebês         aferir         pulso         em         artéria         carótida.

Após         analise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA.

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

Questão 04

"Refere-se         à         erradicação         total         ou         parcial         da
microbiota         da         pele         e/ou         mucosas         por         processos
físicos         e/ou         químicos."

Com         base         na         descrição         acima,         assinale         a         alternativa
CORRETA.

(A) Assepsia.
(B) Esterilização.
(C) Degermação.
(D) Antissepsia.

Questão 05

Em         relação         aos         tipos         de         imunidade,         assinale         a
alternativa         CORRETA         correspondente         a         uma
imunidade         passiva         artificial.

(A) Doenças.
(B) Vacinas.
(C) Transplacentárias.
(D) Soros.

Questão 06

"Ocorre         quando         a         agulha         encontra-se         fora         do         vaso         e
no         tecido         subcutâneo."

Com         base         na         descrição         acima,         assinale         a         alternativa
CORRETA.

(A) Flebite.
(B) Infiltração.
(C) Embolia.
(D) Hematoma.

Questão 07

Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         seja
correspondente         a         um         dos         fatores         individuais         que
afetam         a         cicatrização         da         ferida.

(A) Desnutrição.
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(B) Circulação         e         oxigenação.
(C) Nutrição.
(D) Obesidade.

Questão 08

É         CORRETO         afirmar         que         Enurese,         é:

(A) Incontinência         urinária.
(B) Dor         na         região         epigástrica.
(C) Respiração         normal,         fácil.
(D) Fluxo         de         sangue         pelas         narinas,         hemorragia         nasal.

Questão 09

Em         relação         ao         tratamento         e         assistência         a         pericartide,
assinale         a         alternativa         CORRETA.

(A) Repouso         em         posição         ereta.
(B) Observar         sinais         de         tamponamento         cardíaco.
(C) Repouso         em         posição         de         Trendelenburg         que         ajuda

aliviar         os         sintomas         de         compressão.
(D) Balanço         hídrico         rigoroso.

Questão 10

Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         seja
correspondente         a         posição         do         leito         usada         quando         os
pacientes         recebem         alimentações         gástricas         para
reduzir         a         regurgitação         e         o         risco         de         aspiração:

(A) Posição         de         Semi-Fowler.
(B) Posição         de         Trendelenburg         reversa.
(C) Posição         de         Trendelenburg.
(D) Horizontal.

Questão 11

Em         relação         a         vacinação         para         a         Febre         Amarela,         a
dose         reforço         em         crianças         é         aplicada         aos:

(A) 6         meses.
(B) 9         meses.
(C) 9         anos.
(D) 4         anos.

Questão 12

Em         relação         a         temperatura         Corpórea,         é         INCORRETO
afirmar:

(A) À         medida         que         o         metabolismo         aumenta,         há
produção         adicional         de         calor.

(B) A         termogênese         sem         tremor         ocorre         primariamente
em         idosos.

(C) Diaforese         é         a         transpiração         visível         que         ocorre
principalmente         na         testa         e         no         tórax         superior,
embora         seja         possível         observá-la         em         outras         partes
do         corpo.

(D) O         tremor         é         uma         resposta         involuntária         do
organismo         às         diferenças         de         temperaturas
corporais.

Questão 13

Com         base         nos         Cuidados         de         Enfermagem         para
Diabetes         Mellitus,         assinale         a         alternativa
INCORRETA.

(A) Fazer         antissepsia         antes         da         aplicação         e         fazer
fricção         após.

(B) Orientar         sobre         a         importância         de         evitar         o         fumo         e         o
álcool.

(C) Fazer         teste         de         glicemia         capilar         conforme
prescrição.

(D) Atentar         para         os         sinais         de         hiperglicemia         e
hipoglicemia.

Questão 14

Com         base         no         preparo         do         leito         ocupado,         assinale         a
alternativa         CORRETA         que         corresponde         a         justificativa
usada         para         explicar         o         procedimento         para         o         cliente,
observando         que         o         cliente         será         solicitado         a         virar         para
um         lado         e         rolar         sobre         a         roupa         de         cama.

(A) Reduz         a         transmissão         de         microrganismos.
(B) Minimiza         a         ansiedade         e         promove         cooperação.
(C) Garante         a         segurança         do         cliente         e         o         uso         da

mecânica         corporal         apropriada.
(D) Mantém         a         privacidade         do         cliente.

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 01
O texto abaixo servirá de base para responder as
questões de 15 a 17.
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Questão 15

Analisando         a         sintaxe         das         falas         do         texto         acima,         é
CORRETO         afirmar         que:

(A) A         transitividade         do         verbo         "procurar"         é         direta         e
indireta.

(B) A         oração         da         fala         do         homem         não         apresenta         sujeito
sintático.

(C) O         trecho         "o         Google"         é         adjunto         adverbial         de         lugar
onde         o         homem         deve         tentar         sua         pesquisa         sobre         o
sentido         da         vida.

(D) A         fala         do         homem         possui         duas         orações,         uma         vez
que         possui         dois         verbos:         "estou"         e         "procurando".

Questão 16

A         partir         da         análise         e         interpretação         semiótica         e
linguística         do         texto         acima,         é         CORRETO         afirmar         que         a
resposta         da         moça         ao         fundo         produz         a         seguinte         figura
de         linguagem:

(A) Sarcasmo,         uma         vez         que         sua         proposta         não         é
denotativa         e         literal,         mas         crítica         e         subjetiva,
conotativa.

(B) Prosopopeia,         uma         vez         que         sua         resposta         conota
sentidos         humanos         para         uma         tecnologia         digital.

(C) Metonímia,         uma         vez         que         sua         resposta         denota         o
raciocínio         da         parte         do         processo         ("tentar"         a
pesquisa)         pelo         todo         (o         "sentido         para         a         vida").

(D) Metáfora,         uma         vez         que         sua         resposta         conota         um
entendimento         mais         aprofundado         sobre         a         relação
de         completude         da         tecnologia         com         o         ser         humano
do         que         o         que         aparece         explícito         na         sua         fala.

Questão 17

A         partir         da         leitura         do         texto         multimodal         acima,         é
CORRETO         afirmar         que:

(A) Trata-se         de         uma         charge,         por         seu         estilo         crítico         e
sarcástico         de         uma         situação         crônica         da         sociedade
atual,         em         um         único         quadro         ilustrado.

(B) Trata-se         de         uma         tirinha,         por         seu         estilo         humorístico
e         multimodal         que         trata         de         assuntos         atuais.

(C) Trata-se         de         uma         tirinha,         por         seu         estilo         crítico         e
sarcástico         de         uma         situação         crônica         da         sociedade
atual,         em         um         único         quadro         ilustrado.

(D) Trata-se         de         uma         história         em         quadrinhos
jornalística,         por         seu         estilo         humorístico         e         multimodal
que         trata         de         assuntos         atuais.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 18

De         acordo         com         a         Lei         Orgânica         do         Município         de         São
Miguel         do         Oeste/SC         o         ensino         no         Município         é         livre         à
iniciativa         privada,         atendidas         as         seguintes         condições:

I.Cumprimento         das         normas         gerais         de         educação
nacional.
II.Autorização         e         avaliação         de         qualidade         pelos         órgãos
competentes.
III.Complementação         de         20%         ao         aporte         financeiro         feito
pelo         município         para         sua         criação.
IV.Participação         nos         lucros         destinada         ao         município.

Analisando         os         itens         dados         podemos         afirmar         que:

(A) Os         itens         I         e         III         não         fazem         parte         desta         norma.
(B) Os         itens         II         e         IV         não         fazem         parte         desta         norma.
(C) Os         itens         I         e         II         não         fazem         parte         desta         norma.
(D) Os         itens         III         e         IV         não         fazem         parte         desta         norma.

Questão 19

"Aprenda         a         preparar         a         farofa         de         pinhão.         Semente
pode         ser         usada         como         tempero         para         carnes         e         no
preparo         de         paçoca."
(Por         Globo         Rural         de         18/04/2021)

O         Pinhão         pode         ser         considerado         uma         das         comidas
mais         típicas         do         estado         de         Santa         Catarina,         sendo
realizados,         inclusive,         festas         e         festivais         dedicados         à
culinária         na         qual         ele         é         o         elemento         principal.         Qual         é         a
árvore         da         qual         é         extraída         essa         semente         tão         apreciada
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pelos         catarinenses?

(A) Araucária.
(B) Castanheira.
(C) Grápia.
(D) Palmeira.

Questão 20

Antes         de         se         tornar         cidade         São         Miguel         do         Oeste         era
um         distrito         conhecido         como:

(A) Vale         do         Oeste.
(B) Vila         Oeste.
(C) Vale         São         Miguel.
(D) Vila         São         Miguel.
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