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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 Barra Bonita 

Edital de Processo Seletivo - 01/2021 

 

 

Conhecimentos Específicos

Questão 01

Em         relação         aos         problemas         de         enfermagem         no
abdômen,         assinale         a         alternativa         CORRETA         que
corresponde         a         forma         quanto         relacionado         a         hérnia         e
eventração         umbilical.

(A) Retraído.
(B) Normal.
(C) Abaulamento.
(D) Globoso.

Questão 02

Com         base         na         aplicação         de         vacinas,         assinale         a
alternativa         CORRETA         que         corresponde         uma
desvantagem         do         sitio         de         aplicação:         músculo         deltóide.

(A) Risco         de         lesão         do         nervo         isquiático.
(B) Pouco         familiaridade         dos         profissionais         de         saúde

com         este         sítio         de         aplicação.
(C) Tecido         adiposo         espesso,         predispondo         à         deposição

da         solução         no         subcutâneo.
(D) Massa         muscular         pequena         limita         o         volume         a         ser

infundido         em         até         1         ml.

Questão 03

A         vacina         Pneumocócica         23-valente         é         contraindicada
para         as         crianças         menores         de:

(A) 12         anos         de         idade.
(B) 6         meses         de         idade.
(C) 8         anos         de         idade.
(D) 2         anos         de         idade.

Questão 04

Em         relação         as         metas         da         enfermagem         com         relação         ao
paciente         com         insuficiência         cardíaca,         se         deve,
EXCETO:

(A) Permanecer         a         cabeceira         do         leito         elevada         e         os         pés
reclinados         para         o         alto.

(B) Evitar         estresse.
(C) Aliviar         a         ansiedade         noturna.
(D) Promover         o         repouso         físico         e         emocional.

Questão 05

Com         base         na         Biossegurança,         em         relação         aos
equipamentos         de         proteção         individual,         é         INCORRETO
afirmar         que:

(A) O         gorro         estará         indicado         especificamente         para
profissionais         que         trabalham         com         procedimentos
que         envolvam         apenas         projeção         de         partículas         e
proteção         de         pacientes         quando         o         atendimento
envolver         procedimentos         cirúrgicos         e         não
cirúrgicos.

(B) As         luvas         estéreis         estão         indicadas         para
procedimentos         invasivos         e         assépticos.

(C) O         avental         de         plástico         está         indicado         para         lavagem
de         materiais         em         áreas         de         expurgo.

(D) As         máscaras         cirúrgicas         devem         ter         um         filtro
bacteriano         de         até         5         μ         de         diâmetro.

Questão 06

Em         relação         ao         peso         durante         a         gestação,         assinale         a
alternativa         CORRETA.

(A) Deve-se         aferir         o         peso         em         todas         as         consultas
pré-natais,         com         a         gestante         usando         roupa         leve         e
calçada.

(B) A         medição         do         peso         é         realizada         para         identificar         as
gestantes         com         déficit         nutricional         ou         sobrepeso,         no
início         da         gestação.

(C) Considera-se         como         ganho         súbito         de         peso         um
aumento         superior         a         500         g         em         uma         semana.

(D) O         aumento         insuficiente         de         peso         materno
predispõe         à         macrossomia         fetal.

Questão 07

Exantelasma,         indica:

(A) Inflamação         do         folículo         do         cílio.
(B) Edema         de         pálpebras.
(C) Queda         da         pálpebra.
(D) Acúmulos         de         colesterol.

Questão 08

O         Programa         Nacional         de         Imunização         é         formado         por
um         conjunto         de         sistemas.         Assinale         a         alternativa
CORRETA         que         corresponde         a         descrição         abaixo.

"Gerencia         o         estoque         e         a         distribuição         dos
imunobiológicos.         Contempla         o         âmbito         federal,
estadual,         regional         e         municipal."
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(A) PAIS.
(B) API.
(C) EAPV.
(D) EDI.

Questão 09

Em         relação         as         infecções         hospitalares,         é         INCORRETO
afirmar         que:

(A) São         diagnosticadas,         em         geral,         a         partir         de         48         horas
após         a         internação.

(B) São         apenas         duas         categorias         de         causas
associadas         à         ocorrência         de         infecção         hospitalar:
inerentes         ao         próprio         paciente         e         inerentes         aos
procedimentos         invasivos.

(C) A         missão         do         controle         de         infecção         hospitalar         é
promover         a         interação         e         o         equilíbrio         entre         a
abordagem         clínica         e         a         epidemiológica,
aprimorando         a         qualidade         do         atendimento
prestado.

(D) É         necessário         que         exista         um         programa         de         controle
de         infecção         hospitalar         apoiado         em         uma
metodologia         de         vigilância         epidemiológica
padronizada.

Questão 10

Em         relação         a         administração         de         medicamentos,
marque         (V)         verdadeiro         ou         (F)         falso         nos         itens         abaixo.

(__)Não         administrar         medicamentos         preparados         por
outra         pessoa.
(__)Os         medicamentos         administrados         por         via         injetável
têm         a         vantagem         de         fornecer         uma         via         mais         rápida,
quando         a         via         oral         é         contraindicada,         favorecendo,
assim         a         absorção         mais         rápida.
(__)Pacientes         em         uso         de         Sonda         Nasogástrica         ou
Sonda         Nasoenteral         as         medicações         via         oral         devem         ser
administradas         através         das         mesmas.

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

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

Questão 11

Com         base         no         tratamento         e         cuidados         de         enfermagem,
em         relação         ao         que         é         utilizado         para         bronquite         é

correto         afirmar,         EXCETO:

(A) Broncodilatadores.
(B) Antibióticos.
(C) Corticosteróide.
(D) Sedativos.

Questão 12

Em         relação         aos         tipos         de         seringa,         assinale         a
alternativa         CORRETA         que         corresponde         aquela
utilizada         para         aplicação         via         endovenosa.

(A) 4         ml.
(B) 3         ml.
(C) 20         ml.
(D) 1         ml.

Questão 13

A         prova         do         laço         é         importante         para         a         triagem         do
paciente         suspeito         de         dengue.         A         prova         será         positiva
se         houver         X         ou         mais         petéquias         em         adultos         e         Y         ou
mais         em         crianças.         Assinale         a         alternativa         CORRETA
que         corresponde         a         X         e         Y         respectivamente.

(A) 40         e         50.
(B) 30         e         20.
(C) 20         e         10.
(D) 10         e         05.

Questão 14

Com         base         na         assistência         de         enfermagem         ao         paciente
cirúrgico         no         pré         e         pós-operatório,         marque         (V)
verdadeiro         ou         (F)         falso         nos         itens         abaixo.

(__)Dependendo         da         cirurgia         a         ser         realizada,         o
preparo         pré-operatório         poderá         ser         feito         em         alguns
dias         ou         até         mesmo         em         minutos.
(__)Preparo         físico         na         véspera         da         cirurgia         tem         por
objetivo         remover         toda         a         fonte         de         infecção,         através         da
limpeza         e         desinfecção         conseguida         com         um         mínimo
de         esgotamento         do         paciente.
(__)Se         foi         feita         a         anestesia         raque         deixar         o         paciente
com         travesseiro         e         sem         levantar         pelo         menos         48         horas.
(__)Nos         hospitais         que         possuem         no         centro         cirúrgico
sala         de         recuperação,         pós-anestésica,         recebem         os
pacientes         nestes         locais         imediatamente         após         a
cirurgia         dando-lhes         assistência         até         a         normalização         de
reflexos         e         sinais         vitais.

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

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

Língua Portuguesa

Questão 15

Assinale         abaixo         a         alternativa         que         apresenta
concordância         verbo-nominal:

(A) Vende-se         casa         e         quitinete.
(B) Aqui         aceitam-se         dinheiro,         cartões         e         cheques.
(C) Propõem-se         melhoria         na         gestão         de         pessoas.
(D) Conserta-se         máquina         de         lavar         e         geladeira.

Questão 16

Assinale         abaixo         a         alternativa         que         possui         período
composto         por         subordinação         substantiva         objetiva
direta:

(A) É         impossível         te         ver         chorando         e         não         ficar         triste.
(B) Nós         é         que         estamos         corretos.
(C) Eu         preciso         que         você         me         diga         a         verdade.
(D) Conforme         conversamos         ontem,         por         favor,         não         faça

isso         de         novo.

Questão 17

Assinale         abaixo         a         alternativa         em         que         o         vocábulo
destacado         em         negrito         está         grafado         corretamente:

(A) Porque         você         está         com         raiva         de         mim?
(B) Por         quê         você         está         com         raiva         de         mim?
(C) Porquê         você         está         com         raiva         de         mim?
(D) Por         que         você         está         com         raiva         de         mim?

Conhecimentos Gerais

Questão 18

As         gestantes,         que         haviam         sido         incluídas         no         grupo
prioritário         de         vacinação         contra         a         covid,         tiveram         sua
conquista         limitada         pela         Agência         Nacional         de
Vigilância         Sanitária         (ANVISA),         por         ter         ocorrido         a
morte         de         uma         delas         após         ser         vacinada.         Qual         das
vacinas         usadas         no         Brasil         foi,         supostamente,         a
causadora         desta         ocorrência.

(A) CoronaVac.
(B) AstraZeneca.
(C) Sinovac.
(D) Pfizer.

Questão 19

A         Lei         Orgânica         do         Município         de         Barra         Bonita/SC
concede         o         direito         de         greve,         mas         diz         que         ele         será
exercido:

(A) Nos         termos         e         nos         limites         definidos         em         lei
complementar         estadual.

(B) Nos         termos         e         nos         limites         definidos         em         lei
complementar         federal.

(C) Nos         termos         e         nos         limites         definidos         em         lei
complementar         municipal.

(D) Nos         termos         e         nos         limites         definidos         em         lei
complementar         elaborada         em         regime         de
cooperação         entre         União,         Estados         e         Municípios.

Questão 20

A         região         onde         hoje         se         encontra         o         município         de         Barra
Bonita/SC         começou         a         ser         explorada         na         década         de
50.         Quem         foram         seus         primeiros         colonizadores?

(A) Eram         descendentes         de         imigrantes         alemães         e
italianos,         vindos         do         Rio         Grande         do         Sul.

(B) Eram         imigrantes         ingleses         que         foram         expulsos         da
Argentina.

(C) Eram         viajantes         que         transitavam         pelo         território         do
estado         de         Santa         Catarina         em         busca         de         regiões
que         julgavam         ideais         para         se         assentarem.

(D) Eram         exploradores         vindos         de         outros         estados
brasileiros.
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