
 
 

 
 

Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Muncipal de Palma Sola - SC 

Edital de Processo Seletivo  nº 02/2022 
 

________________________________________________________________________________ 

 

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: 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01
A         vacinação         é         um         meio         de         se         adquirir         imunidade
ativa         não         contraindo         uma         doença         infecciosa.
Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         corresponde
a         uma         vacina         recombinante.

(A) Hepatite         B.

(B) Sarampo.

(C) Tétano.

(D) Difteria.

Questão 02
Com         base         nos         materiais         usados         na         administração
de         medicamento         por         via         intradérmica         e         subcutânea,
assinale         a         alternativa         CORRETA         que         corresponde
as         agulhas         usadas         nessa         administração.

(A) Agulha         de         calibre         40         x         1,2         mm.

(B) Agulha         de         calibre         13         x         0,45         mm.

(C) Agulha         de         calibre         30         x         0,8         mm.

(D) Agulha         de         calibre         25         x         0,7         mm.

Questão 03
Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         é         um
processo         inflamatório         ou         infeccioso         que         pode
ocorrer         na         mama         lactante,         habitualmente,         a         partir
da         segunda         semana         após         o         parto.         Geralmente,         é
unilateral         e         pode         ser         consequente         a         um
ingurgitamento         indevidamente         tratado.

(A) Mamas         ingurgitadas.

(B) Fissuras         (rachaduras).

(C) Mastite.

(D) Pega         incorreta         do         mamilo.

Questão 04
Uma         internação         hospitalar         altera         profundamente         a
vida         de         um         indivíduo.         Para         tentar         diminuir         o
desconforto,         é         importante         que         a         equipe         de
Enfermagem         esteja         preparada         para         realizar         os
cuidados         de         higiene         e         conforto,         propiciando,         desta
forma,         a         humanização         do         atendimento         (PAZ         et         al.,
2016).         Em         relação         aos         procedimentos         de
enfermagem         relacionados         à         higienização         e         ao
conforto,         registre         V,         para         verdadeiro,         ou         F,         para
falso,         nos         itens         abaixo:

(__)Na         higiene         corporal         deve-se         cobrir         uma         metade
longitudinal         do         corpo         do         paciente         com         um         lençol         ou
toalha,         lavar         a         parte         exposta         com         compressa

umedecida         com         água         morna         e         sabão.

(__)Na         higienização         da         cavidade         oral         deve-se
colocar         o         paciente         em         posição         de         Fowler         (se
possível).

(__)Na         higienização         do         couro         cabeludo         deve-se
colocar         a         cabeça         do         paciente         dentro         da         argola         de
cobertor         forrada         com         pano,         apoiando         o         pescoço         do
paciente         sobre         suas         bordas         e         posicionando         seu
corpo         diagonalmente         em         relação         ao         leito.

(__)Caso         haja         disponibilidade,         utilizar         cuba         para
lavagens         dos         cabelos,         dispensando         o         cobertor         e         os
sacos         de         lixos.

A         sequência         CORRETA         de         cima         para         baixo         é?

(A) F,         F,         V,         V.

(B) V,         V,         F,         V.

(C) F,         V,         F,         F.

(D) V,         F,         V,         F.

Questão 05
Com         base         nos         principais         fatores         de         risco         do
diabetes         mellitus         gestacional,         assinale         a         alternativa
INCORRETA         quanto         a         esse         fatores.

(A) Diabetes         na         família         com         parentesco         em         1º         grau.

(B) Síndrome         do         ovário         policístico         e         outras
patologias         que         levam         ao         hiperinsulinismo.

(C) Alta         estatura         (>         1,50m).

(D) Obesidade         (IMC         >         27)         ou         ganho         excessivo         de
peso         na         gravidez         atual.

Questão 06
Com         base         na         frequência         cardíaca         (pulso),         registre
V,         para         verdadeiro,         ou         F,         para         falso,         nos         itens
abaixo:

(__)A         obtenção         da         frequência         cardíaca         dá-se
através         da         palpação         dos         pulsos         periféricos
(carotídeo         e         femoral)         e         dos         pulsos         centrais         (radial,
ulnar,         poplíteo,         tibial         posterior).

(__)A         ausência         do         pulso         pode         indicar         uma         oclusão
arterial.

(__)A         avaliação         do         pulso         inclui         a         determinação         da
frequência         de         pulso         e         a         análise         de         sua         qualidade,
que         inclui         ritmo         e         força.

(__)Na         frequência         cardíaca         apical         deve-se         palpar         o
3º         espaço         intercostal         na         linha         hemiclavicular         para         a
colocação         do         estetoscópio.
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A         sequência         CORRETA         de         cima         para         baixo         é?

(A) F,         V,         F,         V.

(B) V,         F,         F,         V.

(C) V,         F,         V,         F.

(D) F,         V,         V,         F.

Questão 07
Com         base         na         especificação         de         volume         máximo
administrado         por         via         intramuscular,         assinale         a
alternativa         CORRETA         relacionado         ao         volume
máximo         a         ser         infundido         na         região         vasto         lateral         da
coxa         em         crianças.

(A) 5         ml.

(B) 2         ml.

(C) 10         ml.

(D) 4         ml.

Questão 08
A         pressão         arterial         é         a         força         exercida         sobre         a         parede
de         uma         artéria         pelo         sangue         pulsante         sob         a         pressão
do         coração         e         é         medida         em         milímetros         de         mercúrio.
Em         relação         a         pressão         arterial,         analise         as
afirmativas         abaixo:

I.O         pico         máximo         de         pressão         no         momento         de         uma
ejeção         é         chamado         de         diastólica.

II.Quando         os         ventrículos         relaxam,         o         sangue         que
permanece         nas         artérias         exerce         uma         pressão
mínima,         chamada         de         pressão         sistólica.

III.Um         manguito         muito         apertado         pode         causar
medições         falsamente         elevadas,         já         um         manguito
muito         frouxo         pode         causar         medições         falsamente
baixas.

IV.Caso         seja         necessário         utilizar         a         perna         para
realizar         a         medição         da         pressão         arterial,         deve-se
utilizar         um         manguito         de         tamanho         adequado         e
auscultar         a         pressão         na         artéria         poplítea.

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

(A) Apenas,         III         e         IV.

(B) Apenas,         I         e         II.

(C) Apenas,         IV.

(D) Apenas,         II         e         III.

Questão 09
Com         base         nos         fármacos         anti-hipertensivos
disponíveis         na         rede         básica         do         SUS,         assinale         a

alternativa         CORRETA         que         corresponde         a         um
anti-hipertensivo         diurético.

(A) Captopril.

(B) Propranolol.

(C) Enalapril.

(D) Hidroclorotiazida.

Questão 10
Em         relação         a         desidratação,         analise         as         afirmativas
abaixo:

I.A         via         oral         é         a         preferencial         para         hidratação         da
criança         com         desnutrição         grave.

II.A         reidratação         está         completa         quando         a         criança         não
estiver         mais         com         sede,         estiver         excretando         urina         de
cor         clara         e         em         quantidade         abundante         e         outros
sinais         de         desidratação         tiverem         desaparecido.

III.As         crianças         com         desnutrição         grave         apresentam
níveis         baixos         de         sódio         e         altos         de         potássio         corporal.
Portanto,         a         solução         para         reidratação         oral         dessas
crianças         deve         ter         menos         sódio         e         mais         potássio         que
a         solução         padrão         de         reidratação         oral.

IV.A         amamentação         deve         ser         interrompida         durante         a
reidratação.

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

(A) Apenas,         II         e         III.

(B) Apenas,         I         e         II.

(C) Apenas,         III         e         IV.

(D) Apenas,         I,         II         e         IV.

Questão 11
Na         punção         venosa         periférica,         o         tempo         de
permanência         de         um         cateter         periférico         não         deve
exceder:

(A) 100         horas.

(B) 96         horas.

(C) 48         horas.

(D) 72         horas.

Questão 12
A         hipoglicemia         é         uma         importante         causa         de         morte         da
criança         com         desnutrição         grave         nos         primeiros         dias
de         tratamento.         Considera-se         que         tem         hipoglicemia
a         criança         com         desnutrição         grave         cujo         nível         de
glicose         sanguínea         é         inferior         a:

(A) 124         mg/dl.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 1 3



(B) 74         mg/dl.

(C) 54         mg/dl.

(D) 90         mg/dl.

Questão 13
Com         base         nos         procedimentos         de         enfermagem
relacionados         à         oxigenoterapia,         registre         V,         para
verdadeiro,         ou         F,         para         falso,         nos         itens         abaixo:

(__)A         cânula         nasal         ou         os         óculos         nasal         é         um
equipamento         utilizado         para         administração         de         baixo
fluxo         de         O2,         com         concentrações         que         variam         de         23         a
44%,         que         possui         orifícios         nas         extremidades         através
dos         quais         o         oxigênio         flui         para         dentro         da         orofaringe.

(__)O         cateter         nasal         é         um         dispositivo         de         fluxo
elevado         (máximo         de         50%)         para         a         administração         de
oxigênio.

(__)A         máscara         de         Venturi         deve         ser         colocada         sobre
o         nariz         e         a         boca         e         sob         o         queixo         do         paciente,
ajustando         a         faixa         elástica,         se         houver         retenção         de

CO2,         verificar         a         gasometria         arterial         até         que         a         PaO2

seja         >         50         mmHg         e         a         PaCO2                  não         esteja         mais
aumentada.

(__)A         aspiração         de         cavidade         nasal         e         oral         tem         como
indicação,         manter         as         vias         aéreas         desobstruídas.

A         sequência         CORRETA         de         cima         para         baixo         é?

(A) V,         V,         F,         F.

(B) F,         V,         F         V.

(C) V,         F,         V,         F.

(D) F,         F,         V,         V.

Questão 14
Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         corresponde
ao         distúrbio         da         micção         que         apresenta         ausência         de
urina,         considerada         quando         a         pessoa         urina         menos
que         100         mililitros         por         24         horas.         É         um         dos         sintomas
considerados         para         indicação         do         diagnóstico
precoce         do         câncer         de         próstata,         sendo         importante
sua         detecção         em         estágio         inicial         pelo/a         profissional
de         saúde,         realizando         os         encaminhamentos
necessários.

(A) Alúria.

(B) Amúria.

(C) Anúria.

(D) Amúlia.

Língua Portuguesa

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

Os         cães

Um         ancião         índio         norte-americano,         certa         vez,
descreveu         seus         conflitos         internos         da         seguinte
maneira:

-         Dentro         de         mim         há         dois         cachorros.         Um         deles         é
cruel         e         mau.         O         outro         é         muito         bom,         e         eles         estão
sempre         brigando.

Quando         lhe         perguntaram         qual         cachorro         ganhava         a
briga,         o         ancião         parou,         refletiu         e         respondeu:

-         Aquele         que         eu         alimento         mais         frequentemente.

Paulo         Coelho.         Fonte:         https://www.pensador.com/frases_reflexiva/13/

Questão 15
Qual         a         classificação         do         sujeito         da         oração         "Dentro
de         mim         há         dois         cachorros"?

(A) Inexistente.

(B) Oculto.

(C) Indeterminado.

(D) Simples.

Questão 16
Figuras         de         linguagem,         figuras         de         estilo         ou         figuras
de         retórica         são         estratégias         que         o         orador         pode
aplicar         ao         texto         para         conseguir         um         determinado
efeito         na         interpretação         do         ouvinte.                  Qual         a         figura         de
linguagem         está         presente         no         trecho         "Um         deles         é
cruel         e         mau.         O         outro         é         muito         bom,         e         eles         estão
sempre         brigando"?

(A) Antítese.

(B) Anáfora.

(C) Metonímia.

(D) Hipérbole.

Questão 17
A         forma         verbal         grifada         em         "Quando         lhe
perguntaram         qual         cachorro         ganhava         a         briga"         é
classificada,         no         contexto         em         que         foi         empregada,
quanto         à         sua         transitividade         (Regência         Verbal)         como
sendo:

(A) Transitiva         indireta.

(B) Transitiva         direta         e         indireta.

(C) Intransitiva.

(D) Transitiva         direta.
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Conhecimentos Gerais

Questão 18
Com         base         na         Lei         Orgânica         do         Município         de         Palma
Sola/SC,         é         CORRETO         afirmar         que:

(A) Em         caso         de         impedimento         do         Prefeito         e         do
Vice-Prefeito         ou         vacância         dos         respectivos
cargos,         será         chamado         ao         exercício         do         Cargo         de
Prefeito         Municipal,         o         vereador         mais         velho         do
Município.

(B) Se         até         o         dia         05         (cinco)         de         janeiro         o         Prefeito         e         o
Vice-Prefeito,         salvo         motivo         de         força         maior
devidamente         comprovado         e         aceito         pela         Câmara
Municipal,         não         tiverem         assumido         o         Cargo,         este
será         declarado         vago.

(C) O         Prefeito         não         poderá         ausentar-se         do
Município,         sem         licença         da         Câmara         Municipal,
sob         pena         de         perda         do         mandato,         salvo         por
período         inferior         a         30         (trinta)         dias.

(D) Compete         privativamente         ao         Prefeito         sancionar,
promulgar         e         fazer         publicar         as         Leis,         bem         como
expedir         Decretos         e         Regulamentos         para         a         sua
fiel         execução.

Questão 19
As         tempestades         que         vêm         causando         tragédias         como
a         de         Petrópolis,         na         região         serrana         do         Rio,         ocorrida
em         fevereiro         de         2022,         sendo         a         mais         recente         de         uma
sequência         desde         o         final         do         ano         passado,         têm         em
comum         um         mesmo         fenômeno.

Disponível         em:         https://www.bbc.com/portuguese/geral-60210853

É         o         fenômeno         do         (a):

(A) Ciclone.

(B) Inversão         térmica.

(C) Rio         Voador.

(D) Corrente         Marítima.

Questão 20
Quanto         aos         aspectos         políticos         do         Brasil,         assinale         a
alternativa         CORRETA:

(A) A         Aristocracia,         adotada         pelo         Brasil,         é         uma
forma         de         organização         social         e         política         em         que         o
governo         é         monopolizado         por         uma         classe
privilegiada.

(B) O         sistema         presidencialista,         sistema         adotado
pelo         Brasil,         é         caracterizado         pelo         acúmulo         das
funções         de         chefe         de         Estado         e         chefe         de         governo
em         um         único         indivíduo.

(C) O         Brasil         adota         o         sistema         parlamentarista,         em
que         o         Poder         Executivo         é         legitimado         pelo
Legislativo.         A         principal         característica         é         a
diferença         entre         o         "chefe         de         Estado"         e         o         "chefe
de         governo".

(D) O         Brasil         adota         o         sistema         do
semipresidencialismo,         em         que         o         presidente         não
tem         apenas         função         simbólica:         ele         pode
dissolver         o         parlamento,         nomear         e         demitir         o
primeiro-ministro         e         ainda         ser         responsável         pela
política         externa         do         país.
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