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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 conferencia 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 35 questões, numeradas de 1 à 35. 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 03h, 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! 

________________________________________________________________________________ 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01

Em         relação         aos         Padrões         de         Febre,         assinale         a
alternativa         CORRETA         que         corresponde         a         um         padrão
remitente.

(A) Períodos         de         episódios         febris         e         períodos         com
valores         de         temperatura         aceitáveis         (episódios         febris
e         períodos         de         normotermia         são         com         frequência
mais         longos         que         24         horas).

(B) Picos         e         quedas         de         febre         sem         retorno         a         níveis         de
temperatura         aceitáveis.

(C) Picos         de         febre         intercalados         com         níveis         de
temperatura         habituais         (A         temperatura         volta         ao
valor         aceitável         pelo         menos         uma         vez         a         cada         24
horas).

(D) Uma         temperatura         corporal         constante
continuamente         acima         de         38°C         que         tem         pouca
flutuação.

Questão 02

Em         relação         ao         preparo         do         paciente         para         exames
laboratoriais,         assinale         a         alternativa         CORRETA         quanto
ao         preparo         para         dosagem         de         fibrinogênio.

(A) Jejum         obrigatório         de         8         horas.
(B) É         recomendável         jejum         mínimo         de         10         horas.
(C) Jejum         obrigatório         de         4         horas.
(D) Jejum         não         obrigatório.

Questão 03

Com         base         na         assistência         de         enfermagem
recomendada         na         prevenção         de         pneumonia         hospitalar,
assinale         a         alternativa         INCORRETA.

(A) Realizar         a         troca         da         fixação,         conforme         material         e
sujidade         (1         vez         ao         dia).

(B) Manter         decúbito         elevado         entre         20         e         25º.
(C) Atentar         ao         nível         de         consciência         e         a         sedação.
(D) Monitorizar         a         pressão         do         cuff,         deve         estar         cheio         o

suficiente         para         evitar         vazamento         de         ar.

Questão 04

Assinale         a         alternativa         que         preenche         a         lacuna         no         texto
abaixo         CORRETAMENTE.

"É         considerado         recém-nascido         de         baixo         peso,         todo
aquele         que         nasce         com         peso         inferior         a         ________"

(A) 2.800g.
(B) 2.000g.
(C) 2.500g.
(D) 2.300g.

Questão 05

Os         Sinais         Vitais         são         uma         maneira         rápida         e         eficiente
de         controlar         a         condição         de         um         paciente         ou         identificar
problemas         e         avaliar         a         resposta         do         paciente         à
intervenção.         Em         relação         as         alterações         do         padrão
respiratório,         assinale         a         alternativa         correta         que
corresponde         quando         a         frequência         de         respiração         é
regular,         mas         anormalmente         rápida         (maior         que         20
respirações/minuto).

(A) Bradipneia.
(B) Taquipneia.
(C) Hiperpneia.
(D) Apneia.

Questão 06

Os         diagnósticos         de         enfermagem         mais         comuns         na
tuberculose         são,         EXCETO:

(A) Integridade         tissular         prejudicada.
(B) Padrão         respiratório         ineficaz.
(C) Risco         de         infecção.
(D) Troca         de         gases         prejudicada.

Questão 07

Com         base         no         calendário         nacional         de         vacinação,         é
CORRETO         afirmar         que         a         vacinação         da         1º         dose         da
tríplice         viral         em         crianças         ocorre         aos:

(A) 4         meses.
(B) 9         meses.
(C) 3         meses.
(D) 12         meses.

Questão 08

Em         relação         aos         cuidados         na         administração         de
medicação         sublingual,         é         INCORRETO         afirmar:

(A) Manter         técnica         asséptica.
(B) Orientar         ao         usuário         a         mastigar         e         a         não         engolir         o

medicamento         administrado         por         via         sublingual.
(C) Deixar         o         usuário         em         observação         após         a

administração,         até         que         haja         melhora         do         quadro.
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(D) Caso         o         usuário         tenha         dificuldade         de         realizar         a
administração,         peça         que         abra         a         boca         e         eleve         a
língua         até         alcançar         o         palato,         colocar         o         comprimido
entre         a         língua         e         o         assoalho         da         boca         (realizar         o
procedimento         de         administração         utilizando         luvas         de
procedimentos).

Questão 09

Em         relação         as         atividades         realizadas         na         retirada         de
pontos,         assinale         a         alternativa         que         corresponde         a         uma
dessas         atividades         (procedimentos)         que         está
INCORRETA.

(A) Colocar         uma         gaze         próxima         à         incisão         para
depositar         os         pontos         retirados.

(B) Fazer         a         limpeza         da         incisão         cirúrgica,         obedecendo
à         técnica         do         curativo.         Umedecer         os         pontos         com
jatos         de         solução         fisiológica         (SF         0,9%),         tendo         o
cuidado         para         não         lesar         a         incisão.

(C) Segurar         a         extremidade         do         fio         com         a         pinça
anatômica         e         com         a         tesoura         ou         lâmina         de         bisturi
corta-se         a         parte         superior         do         nó.

(D) Remover         curativo         anterior         se         houver,         e         retirar         com
pinça         dente         de         rato,         soltar         ou         cortar,         caso         o
curativo         esteja         fixado         com         atadura         tendo         o         cuidado
para         não         agredir         os         tecidos         recém-formados,
podendo         utilizar         soro         fisiológico         a         0,9%         na         retirada
do         curativo         anterior.

Questão 10

Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         tem         via         de
administração         intramuscular.

(A) Vacina         sarampo,         caxumba         e         rubéola         (tríplice         viral).
(B) Vacina         pneumocócica         10         valente         (conjugada).
(C) Vacina         rotavírus         humano.
(D) Vacina         varicela         (atenuada).

Questão 11

A         realização         do         curativo         deve         seguir         o         princípio         da
limpeza         mecânica         diária         da         lesão,         diminuindo         a
concentração         de         bactérias         no         local         e         basear-se         no
tipo         de         curativo.         Com         base         nos         tipos         de         curativo,         é
CORRETO         afirmar         que         o         curativo         oclusivo         é
realizado:

(A) Por         meio         da         oclusão         com         gaze         estéril         no         local         da
lesão,         mantendo-a         seca         e         limpa.

(B) Para         proteger         drenos         e         irrigar         a         lesão         com
determinada         solução         tópica.

(C) Para         promovem         a         hemostasia         local         prevenindo         a
hemorragia.

(D) Na         lesão         com         sua         total         cobertura,         evitando         o
contato         com         o         meio         externo.

Questão 12

Com         base         na         verificação         da         pressão         arterial,         marque
Verdadeiro         (V)         ou         Falso         (F)         nos         itens         abaixo.

(__)Deve-se         colocar         o         manguito,         sem         deixar         folgas,         2
a         3         cm         acima         da         fossa         cubital,         centralizando         a         bolsa
de         borracha         sobre         a         artéria         braquia.
(__)O         braço         deve         estar         na         altura         do         coração         (nível         do
ponto         médio         do         esterno         ou         4º         espaço         intercostal),
livre         de         roupas,         apoiado,         com         a         palma         da         mão
voltada         para         cima         e         o         cotovelo         ligeiramente         fletido.
(__)Se         os         batimentos         persistirem         até         o         nível         zero,
deve-se         determinar         a         pressão         diastólica         no
abafamento         dos         sons         (fase         IV         de         Korotkoff)         e         anotar
valores         da         sistólica/diastólica/zero.
(__)A         largura         do         manguito         deve         corresponder         a         10%
da         circunferência         do         braço         e         o         seu         comprimento,
envolver         pelo         menos         50%.

Após         sua         análise         assinale         a         alternativa         CORRETA.

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

Questão 13

Sobre         Elixir,         é         CORRETO         afirmar:

(A) Medicamento         sólido         ou         líquido,         encerrado         em         um
recipiente         pressurizado.

(B) Solução         aquosa         concentrada         de         açúcar,         contendo
ou         não         medicamentos         e         aromatizantes.

(C) Preparado         alcoólico         contendo         princípio         ativo         de
origem         animal,         vegetal         ou         mineral.

(D) Solução         composta         de         álcool,         açúcar         e         água,
destinada         a         uso         oral.

Questão 14

No         tratamento         e         assistência         a         pericardite         o         repouso
deve         ser         realizado         em         posição         que         ajuda         a         aliviar         os
sintomas         de         compressão,         assinale         a         alternativa
correta         que         corresponde         a         posição         usada         na
pericardite.
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(A) Fowler.
(B) Prona.
(C) Kraske.
(D) Trendelenburg.

Questão 15

O         processo         de         enfermagem         é         dinâmico         e
principalmente         contínuo,         consistindo         em         algumas
etapas         no         que         que         se         refere         a         saúde         mental,         assinale
a         alternativa         que         apresenta         todas         essas         etapas
corretamente.

(A) Diagnóstico;         avaliação;         identificação         dos
resultados;         planejamento;         implementação;
evolução         e         medicação.

(B) Avaliação;         planejamento;         implementação         e
identificação         dos         resultados.

(C) Avaliação;         diagnóstico;         identificação         dos
resultados;         planejamento;         implementação         e
evolução.

(D) Diagnóstico;          avaliação;          planejamento;
implementação         e         identificação         dos         resultados.

Questão 16

As         técnicas         de         administração         de         leite         aos         prematuros
variam         em         função         da         sua         capacidade         de         sucção         e
deglutição,         marque         Verdadeiro         (V)         ou         Falso         (F)         nos
itens         abaixo.

(__)A         gavagem         intermitente         usa-se         em         prematuro         de
peso         menor         a         1.000         g         e/ou         que         não         tolera         a         gavagem
continua.
(__)Seio         Materno         são         alimentados         todos         os
recém-nascido         com         peso         superior         a         1.800         g         e/ou
idade         gestacional         igual         ou         superior         a         35         semanas         e
que         tenham         boa         aptidão         para         sugar         e         deglutir.
(__)A         gavagem         continua         é         utilizada         para         prematuros
com         peso         menor         de         1.250         g         e/ou         os         que         não         tolerem
a         gavagem         por         gravidade.

Após         sua         análise         assinale         a         alternativa         que         apresenta
a         sequência         CORRETA.

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

Questão 17

A         Política         Nacional         de         Atenção         Integral         à         Saúde         da
Mulher,         tem         por         objetivo         geral,         EXCETO:

(A) Compreender         a         participação         da         sociedade         civil         na
implementação         das         ações         de         saúde         da         mulher,         no
âmbito         federal,         estadual         e         municipal.

(B) Promover         a         melhoria         das         condições         de         vida         e
saúde         das         mulheres         brasileiras,         mediante         a
garantia         de         direitos         legalmente         constituídos         e
ampliação         do         acesso         aos         meios         e         serviços         de
promoção,         prevenção,         assistência         e         recuperação
da         saúde         em         todo         território         brasileiro.

(C) Contribuir         para         a         redução         da         morbidade         e
mortalidade         feminina         no         Brasil,         especialmente         por
causas         evitáveis,         em         todos         os         ciclos         de         vida         e         nos
diversos         grupos         populacionais,         sem         discriminação
de         qualquer         espécie.

(D) Ampliar,         qualificar         e         humanizar         a         atenção         integral
à         saúde         da         mulher         no         Sistema         Único         de         Saúde.

Questão 18

Com         base         na         administração         de         medicamentos         por         via
parenteral,         assinale         a         alternativa         INCORRETA.

(A) É         usualmente         utilizada         quando         se         deseja         uma
ação         mais         imediata         da         droga,         quando         não         há
possibilidade         de         administrá-la         por         via         oral         ou
quando         há         interferência         na         assimilação         da         droga
pelo         trato         gastrintestinal.

(B) No         caso         do         frasco-ampola,         aspirar         o         diluente,
introduzi-lo         dentro         do         frasco         e         deixar         que         a         força
de         pressão         interna         desloque         o         ar         para         o         interior         da
seringa.

(C) Desinfetar         toda         a         ampola         com         algodão         embebido
em         álcool         a         80%,         destacando         o         gargalo;         no         caso
de         frasco-ampola,         levantar         a         tampa         metálica         e
desinfetar         a         borracha.

(D) Exige         prévio         preparo         com         técnica         asséptica         e         as
orientações         a         seguir         enunciadas         visam         garantir
uma         maior         segurança         e         evitar         a         ocorrência         de
contaminação.

Questão 19

Marque         Verdadeiro         (V)         ou         Falso         (F)         nas         afirmativas
abaixo.

(__)O         período         de         latência         é         o         tempo         que         transcorre
desde         a         infecção         até         que         a         pessoa         se         torne
infectada.
(__)O         sarampo         e         a         varicela         são         exemplos         de         baixa
infectividade;         a         caxumba         e         a         rubéola,         de

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (1) 4



Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Belmonte 

Edital de Concurso Público nº 01/2021  
 

 

 

infectividade         intermediária;         e         a         lepra,         de         infectividade
relativamente         alta.
(__)Infecção         inaparente:         é         a         presença         de         um         agente
infeccioso         em         um         hospedeiro         sem         que         apareçam
sinais         ou         sintomas         clínicos         manifestos.
(__)As         espécies         que         ocasionam         doença         humana         são
denominadas         patogênicas.

Após         sua         análise         assinale         a         alternativa         que         apresenta
a         sequência         CORRETA.

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

Questão 20

Assinale         a         alternativa         CORRETA         correspondente         a
variações         normais         de         temperatura         retal.

(A) 37ºC         -         38ºC.
(B) 30ºC         -         35ºC.
(C) 35,8ºC         -         37,0ºC.
(D) 36,3ºC         -         37,4ºC.

Língua Portuguesa

Questão 21

Assinale         abaixo         a         alternativa         em         que         o         uso         da         crase
está         CORRETO.

(A) Fomos         à         pé.
(B) Andamos         à         cavalo.
(C) Fomos         à         noite.
(D) Queríamos         ir         à         uma         praia         diferente.

Questão 22

Assinale         abaixo         a         alternativa         em         que         as         palavras
estão         de         acordo         com         as         normas         gramaticais         do
português         brasileiro.

(A) giboia,         cruzeiro,         mexer,         canjica.
(B) jiboia,         cruzeiro,         mexer,         cangica.
(C) jiboia,         cruzeiro,         mexer,         canjica.
(D) jiboia,         cruzeiro,         mecher,         canjica.

Questão 23

Assinale         abaixo         a         alternativa         que         contém         a         figura         de
linguagem         denominada         paradoxo:

(A) Ele         comeu         dois         pratos         e         ainda         quis         sobremesa.
(B) Na         literatura         é         viver         e         morrer         ao         mesmo         tempo.
(C) Os         homens         sonhavam         alto         e         pensavam         pequeno

demais         naqueles         tempos.
(D) Viver         é         estar         sempre         entre         o         claro         e         o         escuro         das

certezas         e         dúvidas.

Questão 24

Assinale         abaixo         a         alternativa         que         contém         período
composto         por         coordenação         adversativa:

(A) Apesar         de         ter         estudado         muito,         ele         não         conseguiu
aprovação         no         vestibular.

(B) Ainda         que         eu         falasse         as         línguas         dos         homens         e         dos
anjos,         se         não         tiver         o         amor,         sou         como         o         bronze         que
soa.

(C) Era         um         aluno         genial,         porém         não         se         permitia         ir
além.

(D) Mesmo         não         indo         muito         longe,         os         jovens         se
perderam         naquela         mata         fechada.

Questão 25

Assinale         abaixo         a         alternativa         que         apresenta         o         uso
CORRETO         da         vírgula:

(A) Antigamente         com         a         falta         de         desenvolvimento
tecnológico,         as         pessoas,         viviam         menos         anos         em
comparação         à         expectativa         média         de         vida         do
presente,         que,         possibilita         mais         recursos         de
qualidade         de         vida,         e         cuidados         médicos.

(B) Antigamente         com         a         falta         de         desenvolvimento
tecnológico         as         pessoas         viviam         menos         anos         em
comparação         à         expectativa         média         de         vida         do
presente,         que         possibilita,         mais         recursos         de
qualidade         de         vida         e         cuidados         médicos.

(C) Antigamente,         com         a         falta         de         desenvolvimento
tecnológico,         as         pessoas,         viviam         menos         anos         em
comparação         à         expectativa         média         de         vida,         do
presente,         que         possibilita         mais         recursos         de
qualidade         de         vida         e         cuidados         médicos.

(D) Antigamente,         com         a         falta         de         desenvolvimento
tecnológico,         as         pessoas         viviam         menos         anos         em
comparação         à         expectativa         média         de         vida         do
presente,         que         possibilita         mais         recursos         de
qualidade         de         vida         e         cuidados         médicos.
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Questão 26

Assinale         abaixo         a         alternativa         em         que         o         termo
marcado         exerce         a         função         sintática         de         objeto         indireto:

(A) O         amor         dos         pais         marca         para         toda         a         vida.
(B) Ela         deu-lhe         o         troco.
(C) A         leitura         dos         clássicos         é         fundamental.
(D) Ele         adora         banhar-se         no         mar.

Questão 27

Ano         que         vem,         os         povos         e         as         nações         hão         de
reerguerem-se         dessa         crise.

Assinale         abaixo         a         alternativa         que         corresponde         aos
termos         sintáticos         marcados         acima:

(A) Predicado.
(B) Complemento         nominal,         predicado.
(C) Complemento         verbal,         predicado.
(D) Adjunto         adnominal,         núcleo         do         predicado.

Questão 28

Assinale         abaixo         a         alternativa         CORRETA         em         relação
ao         uso         do         porquê.

(A) Porque         o         céu         é         azul?
(B) Porquê         o         céu         é         azul?
(C) Por         que         o         céu         é         azul?
(D) Por         quê         o         céu         é         azul?

Questão 29

Assinale         abaixo         a         alternativa         em         que         a         colocação
pronominal         está         INCORRETA.

(A) Fernanda,         quem         te         deu         essa         informação?
(B) Não         se         fazem         mais         amizades         como         antigamente.
(C) Me         passe         o         açúcar,         por         favor.
(D) Eu         desejo         que         se         esclareça         tudo         o         quanto         antes.

Questão 30

Assinale         abaixo         a         alternativa         que         contem         período
composto         por         oração         subordinada         adjetiva         restritiva.

(A) Eu         preciso         disso:         que         você         se         comunique         melhor
comigo.

(B) Eu         preciso         que         você         me         explique         melhor         o         que
quer.

(C) Os         atletas         que         se         prepararam         com         menos         horas
de         treino         ao         longo         da         semana         foram         os         mais         bem
colocados         no         campeonato.

(D) Os         atletas,         que         se         prepararam         com         mais         horas         de
treino         ao         longo         da         semana,         foram         os         mais         bem
colocados         no         campeonato.

Conhecimentos Gerais

Questão 31

De         acordo         com         a         Lei         Orgânica         da         cidade         de
Belmonte/SC,         entre         as         competências         administrativas
comuns         ao         município,         à         união         e         ao         estado         NÃO
consta         o         exercício         da         seguinte         medida:

(A) Proporcionar         os         meios         de         acesso         à         cultura,         à
educação         e         à         ciência.

(B) Cuidar         da         saúde         e         assistência         pública,         da
proteção         e         garantia         das         pessoas         portadoras         de
deficiência.

(C) Zelar         pela         guarda         da         Constituição,         das         leis         e         das
instituições         democráticas         e         conservar         o         patrimônio
privado.

(D) Proteger         o         meio         ambiente         e         combater         a         poluição
em         qualquer         de         suas         formas.

Questão 32

Segundo         a         Lei         Orgânica         do         município         de
Belmonte/SC,         Autarquias,         Empresas         Públicas,
Sociedade         de         Economia         Mista         e         Fundações         Públicas
são:

(A) Órgãos         do         governo         municipal.
(B) Instituições         públicas         federais         que         exercem

influência         sobre         a         administração         municipal.
(C) Entidades         dotadas         de         personalidade         jurídica

própria         que         compõem         a         administração         indireta         do
Município.

(D) Organizações         não         governamentais         que         trabalham
em         parceria         com         a         administração         pública
municipal.

Questão 33

Quais         são         os         estados         brasileiros         que,         junto         com
Santa         Catarina,         compõem         a         Região         Sul         do         país?

(A) Paraná         e         Mato         Grosso         do         Sul.
(B) Mato         Grosso         e         Rio         Grande         do         Sul.
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(C) Paraná         e         Rio         Grande         do         Sul.
(D) São         Paulo         e         Rio         Grande         do         Sul.

Questão 34

Qual         é         o         nome         da         Unidade         de         Conservação         (UC)
catarinense         que         foi         criada         com         o         propósito         de
proteger         e         conservar         uma         amostra         da         Floresta
Ombrófila         Mista?

(A) Parque         Nacional         do         Jequitibá.
(B) Parque         Nacional         das         Cajazeiras.
(C) Parque         Estadual         da         Floresta         Negra.
(D) Parque         Estadual         das         Araucárias.

Questão 35

Em         qual         das         regiões         turísticas         do         estado         de         Santa
Catarina         o         município         de         Belmonte         está         localizado?

(A) Serra         Catarinense.
(B) Vale         do         Contestado.
(C) Vale         das         águas.
(D) Caminhos         da         Fronteira.
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