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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

CORONEL MARTINS/SC 
 

Técnico em Enfermagem 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 
substituição ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Matemática 
Conhecimentos Gerais  
Conhecimentos Específicos 

06 
06 
05 
08 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e FUNÇÃO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de 
respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a 
substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina 
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até duas horas e trinta minutos, incluído o tempo para preenchimento 
do Cartão de Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do 
efetivo início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido 
copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial. 

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da 
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
 
 
 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 
 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
 
 
  

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25            

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
 

Descoberto o primeiro animal não primata capaz de 
entender probabilidades 

 

 Pela primeira vez, a habilidade de pesar probabilidades 
antes de se tomar decisões foi observada fora do grupo dos 
primatas. De acordo com um estudo publicado na revista 
científica Nature Communications, alguns pássaros da ordem 
Psittaciformes, que inclui papagaios, araras e cacatuas, 
também têm essa mesma capacidade. 
 Trata-se de aves, como o papagaio-da-Nova-Zelândia, 
que, segundo os cientistas, conseguem coletar informações 
de diversas fontes distintas antes de fazer uma escolha. As 
descobertas se basearam em alguns experimentos feitos 
pelos pesquisadores, nos quais seis pássaros do sexo 
masculino foram treinados para associar pequenas fichas de 
madeira pretas a petiscos gostosos. Por outro lado, foi-lhes 
ensinado a associar fichas laranja à ausência de 
recompensas. 
 Então, cada uma das aves foi colocada frente a um 
cientista e dois potes, cheios de fichas pretas e laranja. No 
momento em que as fichas eram misturadas e o número de 
fichas laranja era mudado, enquanto o de fichas pretas era 
mantido, quatro pássaros mostraram uma preferência pelo 
pote com menor número de fichas laranja, mostrando que 
sabiam que receberiam menos petiscos. 
 De acordo com os cientistas, isso ___________ que as 
aves não estavam respondendo apenas ao número de fichas 
de uma ou outra cor dentro do pote, mas sim à chance de 
tirar uma ficha preta em meio às fichas laranja. Assim, esses 
animais seriam os únicos que comprovadamente levam 
probabilidades em conta na hora de tomar decisão, com 
___________ dos macacos, afirmam os especialistas. 

(Site: Abril - adaptado.) 
 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
 

a) sinaliza | exceção 
b) sinalisa | exceção 
c) sinaliza | excessão 
d) sinalisa | excessão 
 
 

2) Considerando-se o texto, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 

(_) Papagaios, araras e cacatuas são capazes de pesar 
probabilidades antes de tomar decisões. 

(_) Aves, como o papagaio-da-Nova-Zelândia, conseguem 
realizar a coleta de informações de diversas fontes 
diferentes antes de fazer uma escolha.  

 

a) E - C. 
b) C - C. 
c) C - E. 
d) E - E. 
 

3) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Ainda que soubéssemos os motivos, não tinha o ________ 
você ser indelicada. 
 
a) por quê  
b) porque 
c) porquê 
d) por que 
 

4) Assinalar a alternativa cuja pontuação está CORRETA: 
 
a) Menina, entre logo em casa. 
b) A mentira, era a única companhia. 
c) Ninguém pôde, dizer-lhe uma só palavra. 
d) Os avós levaram, os netos para o cinema. 
 

5) Em conformidade com as regras de colocação 
pronominal, marcar C para as sentenças Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(_) Nunca me disse nada sobre a adoção. 
(_) Nos deu o aviso tardiamente.  
 
a) C - C. 
b) E - E. 
c) E - C. 
d) C - E. 
 

6) Em relação à acentuação, assinalar a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) Agrário. 
b) Sáfari. 
c) Honorário. 
d) Íris. 
  

MATEMÁTICA 
 
7) A pintura de uma casa está programada para ser realizada 
em 35 dias, com a equipe de pintura tendo 6 pintores. Os 
proprietários da casa estão querendo agilizar, e solicitaram 
que 7 pintores trabalhem na pintura da casa. Assinalar a 
alternativa que apresenta quantos dias, no total, os 7 
pintores irão levar para realizar a pintura da casa: 
 
a) 20 dias. 
b) 21 dias. 
c) 30 dias. 
d) 32 dias. 
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8) Carolina comprou 25,46m de tecido. Ela utilizou 4,25m 
para fazer uma peça de roupa e 7,34m para fazer toalhas de 
mesa. Sendo assim, ao todo, quantos metros de tecido 
sobraram? 
 
a) 13,21m 
b) 13,43m 
c) 13,65m 
d) 13,87m 
 

 

9) O almoxarife de uma empresa tem 250 caixas para 
guardar nas prateleiras do depósito. Depois de organizar e 
guardar 40% delas fez uma pausa para descansar. Quantas 
caixas ele guardou antes da pausa? 
 
a) 100 
b) 120 
c) 135 
d) 150 
 

 

10) No início do mês, Luísa abastece a casa, sempre com os 
mesmos itens e as mesmas quantidades. Com a pandemia, a 
cada mês, os itens têm sofrido um reajuste no valor. De 
acordo com o controle mensal de Luísa, no mês de maio, o 
total pago por estes itens foi R$ 176,00; no mês de junho, o 
valor foi de R$ 192,00. Considerando-se as informações, é 
possível afirmar que o reajuste ocasionou, no mês de junho, 
em relação ao mês de maio:  
 
a) Uma redução de 16%. 
b) Um aumento de R$ 16. 
c) Um aumento de 17%. 
d) Uma redução de R$ 17. 
 

 

11) Qual o valor da área de um retângulo, que possui 15cm 
de comprimento e 8cm de largura? 
 
a) 105cm² 
b) 110cm² 
c) 115cm² 
d) 120cm² 
 

 

12) Certo recipiente contém 4L de água, que serão divididos 
igualmente em 16 copos. Sendo assim, ao todo, qual a 
quantidade de água que deverá ter em cada copo após essa 
divisão? 
 
a) 325mL 
b) 300mL 
c) 275mL 
d) 250mL 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

13) Mesmo com maior participação de hidrovias e ferrovias, 
Brasil ainda depende fortemente do caminhão para 
transportar grãos. (Jornal USP – adaptado.) 
 

Considerando-se a notícia, assinalar a alternativa que 
preenche a lacuna abaixo: 
 

__________ é uma via navegável, utilizada por embarcações 
como navios e barcos. 
 

a) Ferrovia 
b) Hidrovia 
c) Rodovia 
d) Aerovia 
 
 

14) Em relação ao alistamento eleitoral e o voto no Brasil, 
assinalar a alternativa que apresenta uma informação 
INCORRETA: 
 

a) São facultativos para os maiores de 70 anos. 
b) São obrigatórios para pessoas de 18 anos. 
c) São facultativos para os maiores de 16 anos e menores de 

18 anos. 
d) São obrigatórios para os analfabetos. 
 
 

15) Em relação aos atalhos de teclado do Word 2010, 
analisar a sentença abaixo: 
 

Ctrl + T pode ser utilizado para centralizar o texto (1ª parte). 
Ctrl + N pode ser utilizado para selecionar todo o texto 
(2ª parte). 
 

A sentença está: 
 

a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 
 

16) Assinalar a alternativa que apresenta somente exemplos 
de hardware: 
 

a) Placa de vídeo e Windows 10. 
b) Processador e placa-mãe. 
c) Firewall e malware. 
d) Antivírus e mouse. 
 
 

17) Sobre a criptografia, analisar a sentença abaixo: 
 

A criptografia, considerada como a ciência e a arte de 
escrever mensagens em forma cifrada ou em código, é um 
mecanismo de segurança que o usuário pode utilizar para se 
proteger dos riscos associados ao uso da Internet (1ª parte). 
Por meio da criptografia, o usuário pode proteger as 
comunicações realizadas pela Internet, como os e-mails 
enviados/recebidos e as transações bancárias e comerciais 
realizadas (2ª parte). 
 

A sentença está: 
 

a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

18) De acordo com a Lei nº 8.080/1990 - SUS, analisar a 
sentença abaixo: 
 

A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 
exercício (1ª parte). O dever do Estado com a saúde exclui o 
das pessoas, da família, das empresas e da sociedade 
(2ª parte). 
 

A sentença está: 
 

a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 
 

19) Em conformidade com a Lei nº 11.340/2006 - Lei Maria 
da Penha, são algumas das formas de violência doméstica e 
familiar contra a mulher: 
 

I. Violência moral. 
II. Violência patrimonial. 
III. Violência psicológica. 
 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Todos os itens. 
 
 

20) Segundo a Lei Orgânica Municipal, sobre as ações e os 
serviços públicos de saúde, analisar os itens abaixo: 
 

I. Integram uma rede regionalizada e hierarquizada. 
II. Constituem um sistema único. 
III. A participação da comunidade é uma de suas diretrizes. 
 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 
 

21) Segundo a Portaria nº 2.616/1998, sobre as infecções 
hospitalares e comunitárias, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 

(_) As infecções no recém-nascido são hospitalares, com 
exceção das transmitidas de forma transplacentária e 
aquelas associadas à bolsa rota superior a 24 horas. 

(_) Os pacientes provenientes de outro hospital que se 
internam com infecção são considerados portadores de 
infecção comunitária. 

 

a) C - C. 
b) E - C. 
c) C - E. 
d) E - E. 

22) De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 23: 
Saúde da Criança - Aleitamento Materno e Alimentação 
Complementar, é um sinal indicativo de que há uma técnica 
inadequada de amamentação: 
 
a) Mais aréola visível acima da boca do bebê. 
b) Bochechas do bebê encovadas a cada sucção. 
c) Queixo tocando a mama. 
d) O rosto do bebê de frente para a mama, com nariz na 

altura do mamilo e a boca bem aberta. 
 

23) Sobre os cuidados com aplicação de calor e de frio, 
analisar a sentença abaixo: 
 
As compressas frias promovem a dilatação dos vasos 
sanguíneos, diminuindo a reação inflamatória, a dor e o 
edema no local de aplicação (1ª parte). A aplicação de 
compressas mornas promove a constrição dos vasos 
sanguíneos, diminuindo o sangramento, a dor e o edema no 
local de aplicação (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

24) O médico prescreveu heparina sódica 8.000U via 
subcutânea de 12/12 horas. Porém, o medicamento 
disponível é em 10.000U/ml. Assinalar a alternativa que 
apresenta o volume CORRETO de heparina que deve ser 
administrado: 
 
a) 0,6ml 
b) 0,8ml 
c) 0,10ml 
d) 0,16ml 
 

25) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
A(o) ____________ é um processo inflamatório que ocorre 
nas veias, tornando a área dolorosa e hiperemiada. 
 
a) infiltração 
b) hematoma 
c) flebite 
d) equimose 
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