ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TREZE TILIAS
PROCESSO SELETIVO e EMPREGO PÚBLICO
Edital nº 001, de 01 de novembro de 2017.

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
CANDIDATO (A): ______________________________________________

FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO AOS CANDIDATOS:
✓ Comunicar-se com outros candidatos.
✓ Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.
✓ Sair com material referente à prova.
✓ Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas,
numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu
caderno.
03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D).
Apenas 01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão,
nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.
04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA
ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta preta. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou
lápis.
05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.
06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em
hipótese alguma.
07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA
ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.
08 – 40 minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE
CADERNO.
09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão de
Resposta.
10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na
sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do Concurso.
11. A duração da prova será de Quatro Horas .

Anote aqui seu Gabarito.
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01. “Miar” e “convir” são exemplos de verbos:

a)
b)
c)
d)

Verbos defectivos unipessoais.
Verbos abundantes.
Verbos pronominais essenciais.
Verbos pronominais acidentais.

02. Não é uma classificação de preposição:

a) Preposições simples essenciais.
b) Preposições simples acidentais.
c) Preposições compostas ou locuções
prepositivas.
d) Preposições anômalas.
03. Corresponde a antônimos:

a)
b)
c)
d)

Gracejo – Chalaça.
Deletério – Benéfico.
Esmalte – Ornamento.
Fechar – Cerrar.

04. Em qual das alternativas o sinal que indica
crase é de uso facultativo:

a)
b)
c)
d)

Prefiro bife à milanesa.
Dirijo-me a casa.
Fui a Europa.
Volto às duas horas.

05. Em qual das alternativas a frase está
ortograficamente correta?

a) A seringa medicamentosa mostrou-se
obsoleta em caso de convulsão.
b) A seringa medicamentoza mostrou-se
obesoleta de convussão.
c) A ceringa medicamentoza mostrou-se
obisoleta de convulção.
d) A ceringa medicamentosa mostrou-se
obisoleta de convusão.
06. A medida do comprimento de uma quadra
qualquer é 5 metros maior que sua largura.
Sabendo que a soma de todos os lados é de
42 metros, qual é a medida de seu
comprimento e sua largura?

a)
b)
c)
d)

9 e 14 metros.
5 e 10 metros.
10 e 15 metros.
8 e 13 metros.

07. Em um trajeto de 8 metros de
comprimento, um ciclista consegue realizar
todo o percurso em 30 minutos. Quanto
tempo ele levará para percorrer 44 metros?

a) 165 minutos.

b) 115 minutos.
c) 130 minutos.
d) 150 minutos.
08. Em um recipiente fechado com 40 bolas,
sendo 15 bolas amarelas, 10 bolas azuis, 10
bolas brancas e 5 bolas pretas. Qual é a
probabilidade, em valor percentual, de serem
retiradas uma bola amarela e uma bola
branca, sabendo que não houve reposição
das bolas?

a)
b)
c)
d)

25%.
9,6%.
37,6%.
12%.

09. Uma caixa d’água com 2,75 metros
cúbicos de capacidade possui quantos litros?

a)
b)
c)
d)

27,5 litros.
275 litros.
2.750 litros.
27.500 litros.

10. Fabiana decidiu presentear suas filhas,
Mariana e Evelin, com o valor de R$ 400,00.
Porém o valor será dividido em grandezas
inversamente proporcionais a quantidade de
notas insuficientes que cada uma obteve
durante todo o ano letivo. Mariana obteve 6
(seis) notas e Evelin obteve 9 (nove), portanto
o valor que cada filha receberá será de:

a)
b)
c)
d)

R$ 190,00 e R$ 210,00.
R$ 150,00 e R$ 250,00.
R$ 140,00 e R$ 260,00.
R$ 160,00 e R$ 240,00.

11. Analise as assertivas abaixo e indique
a correta. De acordo com o que
expressamente prevê o artigo 12 da Lei
Orgânica Municipal de Treze Tílias/SC, é
vedado ao Município:

I-

estabelecer cultos religiosos ou
igrejas, subvencioná-las, embaraçarlhes o funcionamento ou manter, com
eles ou seus representantes, relações
de
dependência
ou
aliança,
ressalvada, na forma da lei, e
colaboração de interesse público;

II- recusar fé aos documentos públicos;
III- criar distinções entre brasileiros ou
preferências entre si;

Está(ão) correta(s):
IV- subvencionar ou auxiliar, de qualquer
forma, com recursos públicos, quer
seja pela imprensa, rádio, televisão,
serviço de alto falante, cartazes,
anúncios
ou
outro
meio
de
comunicação, propaganda político partidária ou a que se destinar a
campanhas ou objetivos estranhos à
administração e ao interesse público.
Está(ão) correta(s):
a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmativas III e IV;
Apenas as afirmativas II e III e IV;
Apenas as afirmativas I, II e III;
Todas as afirmativas;

12. No que se refere à estabilidade do
Servidor Público Concursado, de acordo
com o que prevê o parágrafo primeiro do
art.16 da Lei Orgânica do Município,
aponte a alternativa incorreta.
“São estáveis após três anos do efetivo exercício,
os servidores nomeados em virtude de concurso
público. O servidor público estável só perderá o
cargo”:
a) em virtude de sentença judicial transitada
em julgado;
b) mediante processo administrativo em que
lhe seja assegurada ampla defesa;
c) mediante procedimento de avaliação
periódica de desempenho, na forma de lei
complementar, assegurada ampla defesa.
d) mediante processo administrativo que
apure falha grave na prestação do serviço
público, sendo prescindível a observância
da garantia da ampla defesa se assim
decidir o Chefe do Executivo.
13.
De acordo com as disposições
expressamente constantes no art. 135 da
Lei Complementar nº. 40/2011 (Estatuto
dos Servidores Públicos da Administração
direta, autárquica e fundacional do
Município de Treze Tílias), assinale a
alternativa correta:
Conceder-se-á licença:
IIIIII-

à gestante, à lactante, à adotante e à
paternidade;
Como prêmio à assiduidade
para exercício de mandato classista;

IV-

para trato de assuntos particulares;

a)
b)
c)
d)

Apena a afirmativa I;
Apenas as afirmativas I e II e III;
Apenas as afirmativas I, III e IV;
Todas as afirmativas;

14- De acordo com o art. 181 da Lei
Complementar nº. 40/2011 (Estatuto dos
Servidores Públicos da Administração direta,
autárquica e fundacional do Município de
Treze Tílias), são penalidades disciplinares,
afora:
a) advertência;
b) suspensão;
c) demissão;
d) destituição.
15 - Assinale a alternativa incorreta. Sem
qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentarse do serviço:
a) por um dia a cada 12 (doze meses), para a
doação de sangue;
b) para participação em júri, eleições e outras
obrigações legais.
c) por oito dias consecutivos, em virtude de
casamento;
d) por oito dias consecutivos, em virtude de
falecimento do cônjuge, companheiro, pais,
madrasta ou padrasto, filhos enteados ou irmãos;
16. Considere a alternativa que apresente
manifestações físicas associadas a níveis
graves de ansiedade:
a) Aumento do tônus muscular, aumento
discreto da pressão arterial, frequência
cardíaca e respiratória, perspiração
perceptível.
b) Os músculos tornam-se tensos, podem
ocorrer tremores discretos de membros
inferiores
e
mãos,
aumento
da
profundidade da respiração e sinais vitais,
perturbação do sono.
c) Presença de hiperventilação, tontura,
taquicardia, palpitações e hipertensão
arterial, os movimentos motores finos são
comprometidos,
a
comunicação
é
limitada.
d) A fala é incoerente, os movimentos são
descompassados, e geralmente em um
esforço para escapar, os sintomas
incluem dispneia, desmaios, tremores e
diaforese.
17. Os transtornos de ansiedade são um
grupo de doenças psicobiológicas resultantes
da ativação do sistema nervoso autônomo,
especialmente da divisão simpática. Qual dos

transtornos a seguir não se enquadra como
um transtorno de ansiedade?
a)
b)
c)
d)

Transtorno do Pânico.
Agorafobia.
Fobia social.
Hipocondria.

18. Qual dos cuidados de enfermagem a
seguir é incorreto para pacientes em terapia
com benzodiazepínicos?
a) Informar o paciente que fazer pequenas
refeições frequentes e chupar pedras de
gelo são medidas que aliviam os
distúrbios gastrintestinais e a boca seca.
b) Orientar o paciente a não utilizar álcool e
outros depressores do Sistema Nervoso
Central durante a terapia.
c) Prevenir o paciente que medicamentos
como a cimetidina, omeprazol, ácido
valpróico
e
contraceptivos
orais
aumentam
os
efeitos
dos
benzodiazepínicos.
d) Orientar o paciente que evite operar
máquinas pesadas, que notifique qualquer
efeito colateral e que evite a interrupção
abrupta da droga.
19. Com relação aos cuidados de enfermagem
ao paciente com risco para suicídio é
incorreto afirmar:
a) Confiscar qualquer objeto que o paciente
possa utilizar para se ferir como, por
exemplo, cintos, cadarços, lâminas de
barbear, pentes com pontas finas, chaves
ou facas.
b) Inspecionar a boca do paciente, olhando
sob a língua e no interior da cavidade
bucal,
após
a
administração
de
medicamentos.
c) Observar o paciente a cada 15 minutos
pelo menos e incentivar a interação e
participação das atividades em grupo.
d) Apelar para ambivalência do paciente e
orientá-lo que o suicídio é uma situação
espiritual, que se ele tiver força de
vontade conseguirá se livrar dessa
situação.
20. Qual dos cuidados de enfermagem a
seguir é específico para pacientes portadores
de Anorexia Nervosa?
a) Ajudar
a
paciente
a
identificar
sentimentos, situações ou alimentos que
desencadeiam episódios de comer
compulsivamente.

b) Explicar que a fome leva ao comer
compulsivo e que a restrição excessiva
contribui significativamente para esse
transtorno.
c) Encorajar a paciente a falar sobre a
percepção da imagem corpórea, mas sem
se opor ao ponto de vista dela.
d) Orientar a paciente a restringir a
alimentação à cozinha ou à sala de jantar,
e somente em horários específicos.
21. O risco para transmissão do HIV é
aumentada quando:
a) Se mantém sexo monogâmico com um(a)
parceiro(a) não infectado(a).
b) Realiza-se sexo casual com vários
parceiros.
c) Abstém-se de drogas injetáveis.
d) Utilizam-se agulhas e seringas novas a
cada vez que drogas intravenosas forem
injetadas.
22. “Aconselhar o paciente a mastigar
completamente os medicamentos ou esmagá-los
e dissolvê-los em pelo menos 30 mL de água”
Dos antirretrovirais utilizados no tratamento
do HIV/AIDS, qual deles é necessário aplicar o
cuidado de enfermagem descrito no trecho
acima:
a)
b)
c)
d)

Didanosina (DDL).
Zidovudina (AZT).
Nevirapina.
Indinavir.

23. Considere os itens a seguir com relação
aos cuidados de enfermagem na higiene oral
ao paciente portador de Hiv/Aids:
I- Proporcionar higiene oral meticulosa
após e entre as refeições;
II- Preferir o uso de colutórios a base de
álcool, pois promovem melhor antissepsia oral e
previnem infecções oportunistas;
III- Utilizar uma escova de dentes macia
ou swab com esponja para higiene oral.
Está correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

24. Responda verdadeiro (V) ou falso (F) com
relação às fístulas vaginais e assinale a
alternativa que traz a sequência correta:

(__) As fístulas vaginais são causadas por
infecções sexualmente transmissíveis, colite
ulcerativa
e
reações
alérgicas
a
anticoncepcionais de barreira;
(__) Elas acarretam drenagem contínua de urina
ou fezes através da vagina. A parede vaginal e a
genitália externa tornam-se escoriadas e
frequentemente infectadas;
(__) A paciente pode não urinar através da uretra
porque a urina não se acumula na bexiga.
a)
b)
c)
d)

V-V-F.
V-F-F.
F-V-V.
F-F-V.

25. O termo histerectomia radical refere-se a:
a) Remoção de todo útero e do colo uterino.
b) Remoção do útero, das tubas uterinas e
dos ovários.
c) Remoção do útero, do colo uterino, dos
ovários e das tubas uterinas. Parte da
porção superior da vagina e alguns
linfonodos pélvicos também podem ser
removidos durante o procedimento.
d) Remoção apenas do útero, com
manutenção do colo uterino.
26. O cisto muitas vezes tem seu tamanho
alterado com o ciclo menstrual, tornando-se
maior antes da menstruação. Atividades
podem aumentar a dor mamária, denominada
tecnicamente como:
a)
b)
c)
d)

Mastalgia.
Mamoalgia.
Mamalgia.
Mastomamalgia.

27. O frasco de heparina possui 25000 UI/5 ml.
No início do plantão foram aspirados 1,8 ml
desse frasco. Sabendo disso, podemos
afirmar que o frasco possui:
a)
b)
c)
d)

10000 UI.
12500 UI.
16000 UI.
21000 UI.

28. Com relação à declaração dos direitos dos
pacientes considere os itens a seguir:
I- O paciente tem direito a cuidados
esmerados e respeitosos;
II- O paciente tem direito a ser informado
sobre
normas
e
práticas
hospitalares
relacionadas à assistência, ao tratamento e às
responsabilidades do paciente;

III- O paciente tem direito de rever os
registros pertinentes ao seu tratamento médico e
de ter a informação explicada ou interpretada
conforme a necessidade, exceto se houver
restrição legal.
Está correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

29. Considere a alternativa que
corretamente o Código de Ética:

define

a) Decisões relativas ao que é certo e
errado. Frequentemente, um sistema
utilizado para proteger os direitos de
indivíduos ou grupos.
b) Padrões de conduta e valores definidos
por uma profissão. Forma a base da
tomada de decisão ética de uma
profissão.
c) Ideais e crenças defendidos por um
indivíduo ou grupo. Em geral influenciados
pela família, sociedade e religião.
Influenciam
enormemente
o
comportamento.
d) Questões éticas que envolvem a vida e a
morte no que concerne à qualidade de
vida e a sua relação com os avanços
tecnológicos.
30. Das vacinas presentes no calendário
vacinal brasileiro, considere a alternativa que
apresente
uma
vacina
administrada
exclusivamente por via intramuscular:
a)
b)
c)
d)

Pentavalente.
Rotavírus humano.
Tríplice viral.
Febre amarela.

