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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: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                                        

 

1



Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Itapiranga 

Edital de Processo Seletivo para Emprego Público nº 04/2021  

 

 

Conhecimentos Específicos

Questão 01

A         vigilância         epidemiológica         constitui-se         importante
instrumento         para         o         planejamento,         organização         e
operacionalização         dos         serviços         de         saúde,         bem         como
a         normatização         das         atividades         técnicas         correlatas.
Todas         as         alternativas         apresentam         funções         da
vigilância         epidemiológica,         EXCETO:

(A) Coleta         e         processamento         de         dados.
(B) Controlar         os         riscos         decorrentes         de         tratamento

médico         e         uso         de         serviços         de         saúde.
(C) Recomendação         das         medidas         de         controle

apropriadas.
(D) Análise         e         interpretação         dos         dados         processados.

Questão 02

Acerca         dos         conceitos         e         técnicas         para         realização         de
curativos,         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) O         curativo         não         tem         por         finalidade         proteção         da
ferida         contra         traumatismos         mecânicos.

(B) Uma         das         finalidades         do         curativo         é         promover         o
ambiente         ideal         para         o         processo         de         cicatrização         da
lesão.

(C) Previamente         à         seleção         e         à         aplicação         do         curativo,
somente         é         necessária         avaliação         da         ferida         quanto
ao         tamanho         e         a         localização         anatômica.

(D) O         curativo         fechado         é         recomendado         nas         incisões
limpas         e         secas,         deixando-se         a         ferida         exposta.

Questão 03

Em         relação         a         biossegurança         no         ambiente         hospitalar,
marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) Os         equipamentos         de         proteção         individual         são
dispositivos         usados         individualmente         para         proteger
a         integridade         física         do         trabalhador,         como         luvas         e
máscaras.

(B) Área         crítica,         como         o         berçário,         é         aquela         que         possui
baixíssimo         risco         de         infecção,         sendo         ocupada         por
pacientes         que         não         exigem         cuidados         intensivos         ou
de         isolamento.

(C) Não         há         necessidade         de         o         profissional         fazer         a
assepsia         das         mãos,         nem         trocar         de         roupa         na         saída
do         trabalho.

(D) A         assepsia         deve         ser         rigorosa,         segundo
determinação         da         Vigilância         Sanitária,         somente         nas
áreas         específicas         e         restritas,         mas         não         em         áreas         de
instalações         gerais         abertas         ao         público.

Questão 04

Acerca         do         Programa         Nacional         de         Imunização-PNI,
marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) A         vacina         BCG         e         a         vacina         contra         a         Hepatite         B
devem         ser         aplicadas         na         criança         logo         após         ao
nascimento.

(B) A         vacina         contra         o         Rotavirus         Humano         não         faz         parte
do         calendário         de         vacinação         das         crianças.

(C) O         PNI         define         os         calendários         de         vacinação         das
crianças,         dos         adolescentes         e         dos         adultos,         mas
não         pode         definir         o         calendário         das         gestantes,         dos
idosos         e         dos         povos         indígenas.

(D) O         PNI         define         os         calendários         de         vacinação
considerando         a         vulnerabilidade         e         as
especificidades         sociais,         mas         sem         levar         em         conta         a
situação         epidemiológica         e         o         risco.

Questão 05

Em         relação         a         atenção         primária         em         saúde,         marque         a
alternativa         CORRETA:

(A) A         Atenção         Primária         à         Saúde         é         o         primeiro         nível         de
atenção         em         saúde         e         se         caracteriza         por         um
conjunto         de         ações         de         saúde,         focado
exclusivamente         no         âmbito         individual         que         abrange
a         promoção         e         a         proteção         da         saúde.

(B) Trata-se         da         principal         porta         de         entrada         do         SUS         e
do         centro         de         comunicação         com         toda         a         Rede         de
Atenção         do         Sistema         Único         de         Saúde.

(C) A         Estratégia         de         Saúde         da         Família         (ESF)         não         faz
parte         da         atenção         primária         em         saúde.

(D) A         atenção         primária         em         saúde         não         está         relacionada
aos         processos         de         reabilitação,         redução         de         danos,
nem         com         a         manutenção         da         saúde.

Questão 06

Acerca         do         tema         Prevenção         e         controle         de         infecção
hospitalar,         marque         a         alternativa         INCORRETA:

(A) Infecção         hospitalar         é         aquela         adquirida         após         a
admissão         do         paciente         e         que         se         manifeste         durante
a         internação         ou         após         a         alta,         quando         puder         ser
relacionada         com         a         internação         ou         procedimentos
hospitalares.

(B) O         ar,         a         água         e         as         superfícies         inanimadas         verticais
e         horizontais         que         fazem         parte         do         meio         ambiente
de         uma         instituição         de         saúde         são         as         únicas         fontes
para         transmissão         da         infecção         no         ambiente
hospitalar.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM (1) 2



Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Itapiranga 

Edital de Processo Seletivo para Emprego Público nº 04/2021  

 

 

(C) Infecção         comunitária         é         aquela         constatada         ou         em
incubação         no         ato         de         admissão         do         paciente,         desde
que         não         relacionada         com         internação         anterior         no
mesmo         hospital.

(D) A         lavagem         das         mãos         é         essencial         para         prevenção
de         infecções         no         ambiente         hospitalar.

Questão 07

Em         relação         a         epidemiologia,         marque         a         alternativa
INCORRETA:

(A) Um         dos         objetivos         da         epidemiologia         é         descrever         a
distribuição         e         a         magnitude         dos         problemas         de
saúde         das         populações         humanas.

(B) A         epidemiologia         pode         ser         definida         como         o         estudo
dos         fatores         que         determinam         a         frequência         e         a
distribuição         das         doenças         nas         coletividades
humanas.

(C) A         epidemiologia         busca         proporcionar         dados
essenciais         para         o         planejamento,         execução         e
avaliação         das         ações         de         prevenção         e         controle         das
doenças,         mas         não         para         o         tratamento         dessas
doenças.

(D) A         Identificação         dos         fatores         etiológicos         na         gênese
das         enfermidades         é         um         dos         objetivos         da
epidemiologia.

Questão 08

Acerca         da         Assistência         à         Saúde         da         Mulher,         marque         a
alternativa         CORRETA:

(A) A         Política         de         Atenção         à         Saúde         da         Mulher         deverá
atingir         somente         as         mulheres         acima         de         40         anos.

(B) As         ações         voltadas         à         melhoria         das         condições         de
vida         e         saúde         das         mulheres         devem         ser         executadas
de         forma         articulada         com         setores         governamentais         e
não-governamentais.

(C) A         atenção         clínico-ginecológica         para         as         portadoras
da         infecção         pelo         HIV         e         outras         DST         não         faz         parte
da         Política         de         assistência         à         Saúde         da         Mulher.

(D) A         atenção         integral         à         saúde         da         mulher         refere-se         ao
conjunto         de         ações         de         recuperação         da         saúde,
executadas         somente         nos         níveis         básicos         de
atenção         à         saúde.

Questão 09

Acerca         da         assistência         de         enfermagem         na         prevenção
e         controle         de         doenças         infecto-parasitárias,         marque         a
alternativa         CORRETA:

(A) Um         indivíduo         hospitalizado         diagnosticado         com
escabiose         deve         ficar         em         enfermaria         em         conjuntos
com         demais         pacientes         não         portadores,         e         receber
os         cuidados         padrão         da         equipe         de         enfermagem.

(B) Somente         os         enfermeiros         podem         fazer         a
identificação         e         tratamento         dos         portadores         da
Esquistossomose         Mansônica,         por         meio         de
inquéritos         coproscópicos         a         cada         dois         anos.

(C) As         equipes         de         enfermagem         e         de         higiene         e         limpeza
devem         estar         devidamente         capacitadas         para         lidar
com         o         paciente         diagnosticado         com         raiva         e         o         seu
ambiente,         mas         não         é         necessário         o         uso         de
equipamentos         de         proteção         individual.

(D) Atividades         de         busca         ativa         do         tétano         neonatal
devem         incluir         revisão         de         prontuários         de         hospitais         e
clínicas,         e         conversas         com         pediatras,
ginecologistas,         obstetras,         enfermeiros,         parteiras         e
líderes         comunitários.

Questão 10

Acerca         dos         fundamentos         de         enfermagem
relacionados         ao         conforto         e         segurança         ao         paciente,
marque         a         alternativa         INCORRETA:

(A) É         importante         promover         a         inserção         do         paciente         e
dos         familiares         ao         longo         da         assistência,         na
compreensão         e         na         atuação         pela         segurança         e         pela
prevenção         de         danos.

(B) Uma         das         medidas         adotadas         é         a         identificação
correta         do         paciente         por         meio         de         pulseiras         e         ao
longo         do         processo         na         assistência         confirmar         o
nome         correto         no         prontuário.

(C) O         conforto         e         a         segurança         abrangem
especificamente         aspectos         físicos         das
necessidades         humanas         básicas,         não         englobando
os         aspectos         psicossociais         e         espirituais.

(D) A         diminuição         de         risco         de         quedas         e         danos         aos
pacientes         é         uma         das         metas         de         segurança         ao
paciente.

Questão 11

Acerca         dos         conceitos         de         Biossegurança,         julgue         as
alternativas         abaixo:

I.Biossegurança         é         uma         condição         de         segurança
biológica         alcançada         por         meio         da         aplicação         de
princípios,         tecnologias         e         ações         destinadas         a         prevenir,
reduzir,         controlar         ou         eliminar         riscos         inerentes         às
atividades,         exposição         não         intencional         ou
disseminação         acidental         de         agentes         biológicos         e
derivados         que         possam         conter         riscos         à         saúde
humana,         animal,         vegetal         e         ambiental.
II.O         ponto         central         da         biossegurança         sob         o         aspecto         da
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saúde         humana         é         a         adoção         de         medidas         de         contenção
que         sejam         capazes         de         conter         o         perigo         associado         aos
agentes         exclusivamente         químicos,         classificados         1         a
4,         levando         em         conta         o         agravo         ou         dano         que
representam         para         a         saúde         e         para         o         ambiente.
III.Os         agentes         biológicos         os         quais         são         manipulados,
mantidos         sob         custódia         ou         que         se         evita         o         contato         são
definidos         como         organismo         ou         molécula         com         potencial
ação         biológica         infecciosa         ou         danosa         aos         humanos,
animais,         plantas         ou         o         meio         ambiente,         incluindo
unicamente         os         vírus         e         as         bactérias.

Qual         (is)         afirmativa         (s)         está         (ão)         CORRETA         (S)?

(A) Apenas         as         afirmativas         I         e         III.
(B) Apenas         a         afirmativa         I.
(C) Apenas         a         afirmativa         III.
(D) Apenas         as         afirmativas         I         e         II.

Questão 12

Em         relação         aos         cuidados         com         a         higiene         dos
pacientes,         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) Nunca         deve         ser         utilizado         sabonete         no         banho         de
leito,         ele         deve         ser         realizado         somente         com         água
fria.

(B) O         banho         de         leito         permite         maior         interação
enfermagem-paciente,         favorece         a         realização         do
exame         físico         e         fornece         subsídios         para         a
identificação         precoce         de         úlceras         por         pressão         e
outras         anormalidades.

(C) Para         a         higiene         oral         de         pacientes         com         dependência
total         ou         inconscientes         nunca         se         deve         utilizar         sonda
de         aspiração         para         remover         líquido         residual         em
caso         de         paciente         inconsciente         ou         entubado.

(D) A         higiene         oral         compreende         a         limpeza
exclusivamente         dos         dentes         e         tem         por         finalidade
prevenir         a         cárie         dentária.

Questão 13

Em         relação         a         enfermagem         na         saúde         mental,         marque
V         para         as         alternativas         verdadeiras         e         F         para         as         falsas:

(__)O         técnico         de         enfermagem         deve         prescrever         o
medicamento         a         partir         dos         problemas         apresentados
pelo         paciente         e         buscar         formas         de         agir         de         acordo         com
o         comportamento         que         detectar         no         momento.
(__)O         registro         de         todas         as         observações         e
procedimentos         referentes         ao         paciente         é         totalmente
dispensável.
(__)São         funções         do         auxiliar         de         enfermagem
presentes         em         sua         atuação,         em         qualquer         setor         que

esteja:         promover         o         conforto         do         paciente,         atender         suas
necessidades         básicas         e         prevenir         agravos.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima:

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

Questão 14

Acerca         da         assistência         de         enfermagem         na
reabilitação,         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) A         equipe         de         Reabilitação         é         constituída
exclusivamente         por         médico,         enfermeiro,
fisioterapeuta         e         psicólogo.

(B) A         assistência         de         enfermagem         na         reabilitação         não
deve         incentivar         o         autocuidado,         nem         passar
orientações         e         treinamento         de         situações,         pois
podem         expor         o         paciente         ao         risco.

(C) O         enfermeiro         não         pode         participar         da         equipe
designada         para         a         realização         de         visita         domiciliar
pré         e         pós-alta.

(D) Um         dos         objetivos         da         assistência         de         enfermagem
na         reabilitação         é         auxiliar         o         paciente         a         se         tornar
independente         o         máximo         que         puder,         dentro         de         suas
condições.

Língua Portuguesa

Questão 15
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Analise         o         cartaz         acima         e         assinale         a         alternativa
CORRETA         sobre         ele:

(A) A         forma         verbal         "contrata-se"         está         correta,         porque         o
sujeito         que         contrata         é         indeterminado,         conforme         a
partícula         de         indeterminação         do         sujeito         "se".

(B) O         sujeito         da         oração         do         título         é         a         empresa
contratante.

(C) O         termo         "com         habilitação         'E'         "         é         objeto         indireto         do
verbo         "contratar"         por         conta         da         preposição         "com".

(D) A         forma         verbal         "contrata-se"         está         incorreta,         pois
deveria         concordar         com         o         sujeito         na         voz         passiva
que         está         no         plural:         "motoristas".

Questão 16

Assinale         abaixo         a         alternativa         em         que         o         termo
destacado         foi         empregado         corretamente:

(A) Posso         saber         porquê?
(B) Por         que         você         não         voltou         no         horário         de         sempre

hoje?
(C) Eu         me         atrasei         porquê         peguei         muito         trânsito         na

avenida         Beira-mar.
(D) Gostaria         de         saber         o         por         quê         de         tanta         demora.

Questão 17

Assinale         abaixo         a         alternativa         que         possui         período
composto         por         oração         subordinada         substantiva

objetiva         direta:

(A) É         muito         óbvio         que         a         raiz         de         9         é         3.
(B) Tenha         certeza         de         que         vai         dar         tudo         certo.
(C) Nós         é         que         somos         os         verdadeiros         culpados.
(D) Minha         namorada         me         disse         que         quer         se         mudar         do

apartamento.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

A         Constituição         brasileira         prevê         a         garantia         de         direitos
fundamentais         como,         por         exemplo,         o         direito         à         vida,         à
liberdade,         à         igualdade,         à         segurança         e         à         propriedade.
Neste         caso,         esta         garantia         é         restrita         ao         território
nacional,         mas         tais         direitos         também         estão         previstos
em         âmbito         internacional,         sendo         classificados         no         que
chamamos         de:

(A) Direitos         mundiais.
(B) Direitos         internacionais.
(C) Direitos         humanos.
(D) Direitos         extraordinários.

Questão 19

A         Lei         Orgânica         do         Município         de         Itapiranga/SC         diz         que
os         poderes         Executivo         e         Legislativo         são:

(A) Independentes         e         harmônicos         entre         si.
(B) Dependentes         e         harmônicos         entre         si.
(C) Dependentes         e         desarmônicos         entre         si.
(D) Independente         e         desarmônicos         entre         si.

Questão 20

Qual         das         alternativas         abaixo         NÃO         cita         uma         cidade
vizinha         de         Itapiranga/SC?

(A) Tenente         Portela.
(B) Barra         do         Guarita.
(C) São         João         do         Oeste.
(D) Pinheirinho         do         Vale.
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