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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 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! 

________________________________________________________________________________ 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01

Sobre         as         doenças         de         interesse         para         a         saúde         pública,
marque         a         alternativa         INCORRETA:

(A) A         via         de         transmissão         da         dengue         é         por         meio         da
picada         da         fêmea         do         mosquito         Aedes         aegypti.

(B) A         cólera         é         uma         infecção         intestinal         aguda,         causada
pela         enterotoxina,         frequentemente         assintomática
ou         oligossintomática,         com         diarréia         leve.

(C) A         criptococose         é         uma         Infecção         fúngica         que
apresenta         duas         formas:         cutânea         e         sistêmica.

(D) A         coqueluche         é         uma         doença         causada         por         um
vírus.

Questão 02

Acerca         do         procedimento         de         higienização         das         mãos
durante         a         assistência         de         enfermagem         marque         a
alternativa         CORRETA:

(A) A         higienização         simples         das         mãos         tem         como         única
finalidade         a         eliminação         do         suor         e         oleosidade.

(B) Nunca         se         deve         utilizar         sabonete         na         higienização
das         mãos.

(C) Deve-se         higienizar         as         mãos         sempre         antes         e         após
o         contato         com         os         usuários         do         serviço         de         saúde.

(D) As         mãos         não         são         uma         via         de         transmissão         de
microrganismos         durante         a         assistência         prestada
aos         usuários.

Questão 03

Em         relação         as         rotinas         relacionadas         a         assistência         de
enfermagem,         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) Os         produtos         destinados         ao         uso         nas         enfermarias
nunca         devem         ser         esterilizados         em         autoclave.

(B) Não         é         necessário         o         uso         de         equipamentos         de
proteção         individual         na         sala         de         expurgo.

(C) O         Enfermeiro         é         o         profissional         das         unidades         de
saúde         que         define         a         execução         e         a         periodicidade         do
procedimento         de         limpeza         e         desinfecção         de
superfícies         para         garantir         o         atendimento         seguro         ao
usuário         e         ao         profissional.

(D) O         Centro         de         Material         e         Esterilização         -         CME         (área
de         expurgo,         preparo         e         esterilização)         é         considerada
uma         área         não         crítica.

Questão 04

Todas         as         alternativas         apresentam         componentes         do
esqueleto         axial,         EXCETO:

(A) Osso         hióide.
(B) Tíbia.
(C) Coluna         vertebral.
(D) Crânio.

Questão 05

Em         relação         a         movimentação,         transporte         e         contenção
do         paciente,         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) Na         etapa         de         estabilização         pós-transporte         o
Enfermeiro         da         Unidade         receptora         deve         atentar
para         alterações         nos         parâmetros         hemodinâmicos         e
respiratórios         do         paciente,         especialmente         quando
em         estado         crítico.

(B) Durante         o         transporte         não         é         necessário         utilizar
medidas         de         proteção         (grades,         cintos         de
segurança,         entre         outras).

(C) Compete         exclusivamente         aos         profissionais         de
Enfermagem         a         condução         do         meio         (maca         ou
cadeira         de         rodas)         em         que         o         paciente         está         sendo
transportado.

(D) Não         é         necessário         avaliar         o         estado         geral         do
paciente         antes         do         procedimento.

Questão 06

Em         relação         a         administração         de         medicação         e
soluções,         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) O         medicamento         nunca         deve         ser         administrado         por
quem         o         preparou,         sendo         recomendável         a
administração         de         medicamentos         preparados         por
outra         pessoa.

(B) Não         é         recomendado         permanecer         junto         ao         paciente
até         que         o         mesmo         tome         o         medicamento,         mas         sim
deixar         os         medicamentos         para         que         tome         mais
tarde,         para         evitar         constrangimento.

(C) A         via         intramuscular         é         utilizada         para         administrar
medicamentos         irritantes,         por         ser         menos         dolorosa,
considerando-se         que         existe         menor         número         de
terminações         nervosas         no         tecido         muscular
profundo.

(D) A         via         subcutânea         é         a         administração         de
medicamentos         no         tecido         subcutâneo,         cuja
absorção         é         mais         rápida         do         que         a         da         via
intramuscular.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (3) 2



Estado de Santa Catarina 

Município de Belmonte 

Edital de Processo Seletivo nº 08/2021  

 

 

Questão 07

Em         relação         aos         primeiros         socorros,         marque         V         para         as
alternativas         verdadeiras         e         F         para         as         falsas:

(__)No         caso         de         queimaduras         térmicas,         resfriar         a         área
queimada         o         mais         rápido         possível,         mas         nunca         cobrir
as         regiões         queimadas         com         curativo.
(__)Em         caso         de         intoxicações,         o         recomendado         é
identificar         o         agente         causador         da         intoxicação         e
solicitar         atendimento         especializado.
(__)No         caso         de         engasgo,         se         a         obstrução         for         total,
poderá         ser         necessário         executar         a         manobra         de
heimlich.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

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

Questão 08

Sobre         a         educação,         prevenção         e         controle         de         infecções
em         serviços         de         saúde         e         na         comunidade,         julgue         as
afirmativas         abaixo:

I.A         infecção         comunitária         ocorre         quando         o         paciente
adquire         a         infecção         após         dar         entrada         no         hospital.
II.A         infecção         hospitalar         é         aquela         infecção         constatada
ou         em         incubação         no         ato         da         admissão,         desde         que         não
relacionada         com         internação         anterior         no         mesmo
hospital.
III.São         fontes         de         contaminação         da         infecção
hospitalar:         a         equipe         de         saúde,         os         artigos         hospitalares
e         o         ambiente.

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

(A) Apenas         II.
(B) Apenas         I         e         III.
(C) Apenas         I         e         II.
(D) Apenas         III.

Questão 09

Se         o         médico         prescreve         a         um         paciente         200         mg         de
amicacina         e         na         clínica         existem         apenas         ampolas
contendo         500mg/2         ml.         Qual         o         volume         (mL)         de

amicacina         500         mg         deve         ser         aplicado         no         paciente?

(A) 0,8
(B) 4,0
(C) 1,0
(D) 0,6

Questão 10

Em         relação         as         técnicas         e         procedimentos         utilizados
para         realização         de         curativos         no         processo         de
assistência         de         enfermagem,         marque         a         alternativa
CORRETA:

(A) Não         é         necessário         o         uso         de         luvas         durante         o
procedimento         de         realização         de         curativos.

(B) Quando         o         usuário         apresentar         mais         de         uma         lesão,
a         realização         dos         curativos         deve         seguir         a         mesma
orientação         para         o         potencial         de         contaminação:         do
mais         contaminado,         para         o         menos         contaminado.

(C) Nunca         se         deve         usar         o         bisturi         durante         a         realização
de         curativos         nos         pacientes.

(D) A         troca         do         curativo         será         prescrita         de         acordo         com         a
avaliação         da         ferida         e         o         tipo         de         cobertura         utilizada.

Questão 11

Em         relação         ao         preparo         e         manuseio         de         materiais
relacionado         a         enfermagem,         marque         a         alternativa
INCORRETA:

(A) Esterilização         é         o         processo         utilizado         para         destruir
todas         as         formas         de         vida         microbiana,         por         meio         do
uso         de         agentes         físicos         ou         químicos.

(B) A         limpeza         é         o         ato         de         remover         a         sujidade         por         meio
de         fricção         e         uso         de         água         e         sabão         ou         soluções
detergentes.

(C) A         limpeza         é         o         procedimento         que         deve         sempre
preceder         a         desinfecção         e         a         esterilização.

(D) Todo         material         utilizado         pela         enfermagem         deve         ser
esterilizado         após         o         uso.

Questão 12

Em         relação         as         doenças,         sua         prevenção,         sintomas         e
tratamento,         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) No         botulismo         alimentar         nunca         ocorra         a
manifestação         de         sintomas         gastrointestinais.

(B) O         uso         de         preservativo         é         muito         eficaz         na         prevenção
da         transmissão         do         cancro         mole.

(C) Medidas         de         higiene         e         saneamento         básico         não
contribuem         para         a         prevenção         da         amebíase.
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(D) A         ascaridíase         não         possui         tratamento
medicamentoso.

Questão 13

Em         relação         a         microbiologia         marque         a         alternativa
CORRETA:

(A) Organismos         eucariotos         não         apresentam
membrana         nuclear.

(B) Bactérias         são         microrganismo         eucariotos.
(C) Protozoários                  e         fungos         são         organismos         eucariotos.
(D) Organismos         procariotos         apresentam         material

genético         dentro         do         núcleo.

Questão 14

Todas         as         alternativas         apresentam         deveres         do
profissional         da         enfermagem,         EXCETO:

(A) Fundamentar         suas         relações         no         direito,         na
prudência,         no         respeito,         na         solidariedade         e         na
diversidade         de         opinião         e         posição         ideológica.

(B) Exercer         a         profissão         com         justiça,         compromisso,
equidade,         resolutividade,         dignidade,         competência,
responsabilidade,         honestidade         e         lealdade.

(C) Manter         inscrição         no         Conselho         Regional         de
Enfermagem,         com         jurisdição         na         área         onde         ocorrer
o         exercício         profissional.

(D) Realizar         e         participar         de         atividades         de         ensino,
pesquisa         e         extensão,         respeitando         a         legislação
vigente.

Língua Portuguesa

TEXTO 01
O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 15 a 17.

A         RAPOSA         E         O         LENHADOR
(1º§)         Existiu         um         lenhador         viúvo         que         acordava         às         6         da
manhã         e         trabalhava         o         dia         inteiro         cortando         lenha,         e         só
parava         tarde         da         noite.         Ele         tinha         um         filho         lindo,         de
poucos         meses         e         uma         raposa,         sua         amiga,         tratada
como         bicho         de         estimação         e         de         sua         total         confiança.
(2º§)         Todos         os         dias,         o         lenhador         ia         trabalhar         e         deixava
a         raposa         cuidando         de         seu         filho.         Todas         as         noites         ao
retornar         do         trabalho,         a         raposa         ficava         feliz         com         a         sua
chegada.
(3º§)         Os         vizinhos         do         lenhador         alertavam         que         a         raposa
era         um         bicho,         um         animal         selvagem         e,         portanto,         não
era         confiável.         Quando         ela         sentisse         fome         comeria         a
criança.         O         lenhador         sempre         retrucando         com         os
vizinhos,         falava         que         isso         era         uma         grande         bobagem.         A

raposa         era         sua         amiga         e         jamais         faria         isso.
(4º§)         Os         vizinhos         insistiam:         -         Lenhador         abra         os         olhos!
A         raposa         vai         comer         seu         filho.
-         Quando         sentir         fome,         comerá         seu         filho!
(5º§)         Um         dia,         o         lenhador         muito         exausto         do         trabalho         e
muito         cansado         desses         comentários         ao         chegar         em
casa         viu         a         raposa         sorrindo         como         sempre         e         sua         boca
totalmente         ensanguentada.         O         lenhador         suou         frio         e
sem         pensar         duas         vezes         acertou         o         machado         na
cabeça         da         raposa.         Ao         entrar         no         quarto         desesperado,
encontrou         seu         filho         no         berço         dormindo         tranquilamente
e         ao         lado         do         berço         uma         cobra         morta.         O         lenhador
enterrou         o         machado         e         a         raposa         juntos.
(6º§)         Se         você         confia         em         alguém,         não         importa         o         que
os         outros         pensem         a         respeito,         siga         sempre         o         seu
caminho         e         não         se         deixe         influenciar,         e         principalmente
não         tome         decisões         precipitadas!         Entendeu?         Use         o
racional         sempre!         Tenha         mais         cautela!

(https://www.mundodasmensagens.com/mensagem/reflexao-a-raposa-e-o-lenhado

r.html) - (Adaptado)

Questão 15

Marque         a         alternativa         com         análise         INCORRETA.

(A) Os         verbos         do         período:         "Existiu         um         lenhador         viúvo
que         acordava         às         6         da         manhã"         enunciam         ideia
contínua         no         passado         e         impõem         o         uso         da         crase".

(B) A         oração:         "O         lenhador         enterrou         o         machado         e         a
raposa         juntos".         -         está         construída         com         verbo
transitivo         direto.

(C) A         oração:         "A         raposa         vai         comer         seu         filho".         -         está
escrita         com         locução         verbal         com         ideia         no         presente
do         modo         indicativo,         pronome         possessivo         e         um
substantivo         dissílabo         paroxítono         escrito         com
dígrafo.

(D) Na         série         de         binômios:         "grande         -         pequeno",         "entrar
-         sair",         "animação         -         empolgação",         temos         dois
exemplos         de         antônimos         e         um         exemplo         de
sinônimos.

Questão 16

Marque         a         alternativa         com         enunciação         INCORRETA.

(A) A         repetição         de         "Os         vizinhos"         exemplifica         uso         de
anáfora.

(B) A         composição         textual         contempla:         palavras,         frases,
períodos         e         parágrafos,         assim         como         ideias
expressas         por         diferentes         sinais         de         pontuação.
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(C) O         (1º§)         inicia         com         verbo         de         terceira         conjugação
enunciando         ideia         pretérita         perfeita         do         modo
indicativo,         a         primeira         vírgula         do         (2º§)         separa
adjunto         adverbial         de         tempo,         no         (4º§),         há
pontuações         diferentes,         como:         exclamações,         dois
pontos,         travessões         e         ponto         de         continuidade.

(D) O         título         do         texto         exemplifica         um         período         simples
escrito         com         exemplo         de         sujeito         composto.

Questão 17

Analise         as         assertivas         com         (V)         verdadeiro         ou         (F)         falso.

(__)O         (3º§)         e         o         (4º§)         iniciam         com         oração         escrita         com
os         termos         essenciais         dispostos         na         ordem         direta.
(__)Se         o         verbo         da         oração         exclamativa:         "Use         o
racional         sempre!"         -         for         conjugado         no         mesmo         modo
imperativo         na         forma         negativa         na         segunda         pessoa         do
singular         (tu),         obtém-se         a         forma         correta:         "Não         use".
(__)A         oração:         "Ao         entrar         no         quarto         desesperado"         é
reduzida         do         infinitivo,         está         escrita         com         combinação
prepositiva         e         verbo         com         encontro         consonantal.
(__)O         (6º§)         inicia         com         conjunção         consecutiva         e
interlocutor         indireto.
(__)Na         oração:         "Tenha         mais         cautela!"         -         temos         dois
termos         escritos         com         encontro         vocálico         e         verbo         que
enuncia         um         conselho         ou         uma         ordem.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

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

Conhecimentos Gerais

Questão 18

Os         problemas         ambientais         estão         cada         vez         mais
evidentes         em         todo         o         mundo,         mas         o         Brasil         tem         sido         o
centro         das         atenções         de         quase         todos         os         países,         pois         é
um         dos         poucos         que         ainda         possui         biomas         dos         quais
pode         se         orgulhar.         Porém,         de         acordo         com         dados         do
Instituto         Brasileiro         de         Geografia         e         Estatística         (IBGE),
mais         de         90%         dos         municípios         brasileiros         enfrentam
esses         problemas.         Analise         os         itens         abaixo:

I.Desmatamentos.
II.Queimadas.

III.Coleta         seletiva.
IV.Assoreamento         de         rios.

Qual         item         citado         acima         que         não         é         um         problema
ambiental?

(A) O         II         não         é         um         problema         ambiental.
(B) O         III         não         é         um         problema         ambiental.
(C) O         IV         não         é         um         problema         ambiental.
(D) O         I         não         é         um         problema         ambiental.

Questão 19

"O         Governo         de         Belmonte         lança,         a         partir         de
segunda-feira         (30),         uma         consulta         pública         online         para
participação         da         população         na         elaboração         do         Plano
Plurianual         (PPA)         2022-2025         para         o         município."
(www.belmonte.sc.gov.br)
A         notícia         divulgada         no         site         do         município         no         dia
27/08/2021,         é         um         convite         a         população         para         uma
consulta         pública         cujo         objeto         é         o         Plano         Plurianual
(PPA).         O         que         é         um         Plano         Plurianual         (PPA)?

(A) É         um         documento         elaborado         pelas         associações
comunitárias         do         município,         propondo         à
administração         municipal         as         obras         que         suas
localidades         precisam.

(B) É         um         documento         que         define         as         ações         que         serão
feitas         no         mandato         posterior         ao         corrente.

(C) É         um         projeto         que         define         um         conjunto         de         atos
governamentais         a         serem         postos         em         prática         em         até
dez         anos.

(D) É         um         instrumento         de         planejamento         governamental
que         define         as         diretrizes,         objetivos         e         metas         da
administração         pública         para         o         horizonte         de         quatro
anos.

Questão 20

Entre         as         VEDAÇÕES         impostas         ao         município         de
Belmonte/SC         por         sua         Lei         Orgânica,         NÃO         podemos
citar         a         de:

(A) Subvencionar         ou         auxiliar,         de         qualquer         modo,         com
recursos         pertencentes         aos         cofres         públicos,         quer
pela         imprensa,         por         rádio,         televisão,         serviços         de
alto-falante         ou         qualquer         outro         meio         de
comunicação,         propaganda         político-partidária         ou
fins         estranhos         à         administração.

(B) Instituir         tratamento         desigual         entre         contribuintes
que         se         encontrem         em         situação         equivalente,
proibida         qualquer         distinção         em         razão         de         ocupação
profissional         ou         função         por         eles         exercida,
independentemente         da         denominação         jurídica         dos
rendimentos,         títulos         ou         direitos.
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(C) Utilizar         tributos         com         efeito         de         confisco.
(D) Reconhecer         como         autênticos         os         documentos

públicos.
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