
 
 
Estado de Santa Catarina Município de ITAPEMA 
Edital nº 002/2016 – CONCURSO PÚBLICO 
 
                                                                                                                                         VESPERTINO - 27/11/2016 
PROVA OBJETIVA – OPÇÃO 2                                      NÍVEL MÉDIO E MÉDIO TÉCNICO 
 
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
 
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu. 
 
2. Assine seu cartão-resposta.  
 
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o caderno 
de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão será aceita 
depois de iniciada a prova.    
 
4. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão. 
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo, 
ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas. 
 
6. Sua prova tem 30 questões, com 4 alternativas. 
 
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. 
 
8. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas), incluído o tempo para a realização da Prova 
Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após o seu início, sem 
levar o caderno de provas. 
 
10. O candidato poderá levar o caderno de provas, assim como anotação contendo transcrição do seu cartão-
resposta, somente 1h30min (uma hora e trinta minutos) após o início da realização das provas.  
 
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair 
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e 
assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado. 
 
13. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o concurso, o candidato deverá, 
manter o celular desligado e sem bateria, só sendo permitido ligar depois de ultrapassar o portão de saída do 
prédio. 
 
14. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências. 
 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia o poema para responder às próximas três questões. 
 
Quem ama inventa. (Mário Quintana) 
 
Quem ama inventa as coisas que ama... 
Talvez chegaste quando eu te sonhava. 
Então de súbito acendeu-se a chama! 
Era a brasa dormida que acordava... 
E era um revoo sobre a ruinaria. 
Tangidos por uns anjos peregrinos 
Cujo dom é fazer ressurreições... 
Um ritmo divino? Oh! Simplesmente 
O palpitar de nossos corações 
Batendo juntos e festivamente 
Ou sozinhos, num ritmo tristonho... 
Oh! Meu pobre, meu grande amor distante. 
Nem sabes tu o bem que faz à gente 
Haver sonhado... e ter vivido o sonho! 
 
01. Leia os itens e assinale a alternativa correta. 
I - O eu lírico dirige-se à pessoa amada. 
II - O eu lírico trata seu interlocutor na 2ª pessoa do singular (tu). 
III - O eu lírico mantém coerência no tratamento que dá ao seu interlocutor, porque ele sempre se dirige 
tratando-o na 2ª pessoa do singular (tu); a 3ª pessoa do singular é utilizada quando ele se refere ao tema 
do qual se ocupa, que é o amor. 
IV - De tanto querer amar ou de tanto amar o amor, o eu lírico sonhou ou inventou um ser amado, e com 
ele, viveu um sonho de amor. Assim, embora o ser amado não fosse real, o sonho de amor foi realmente 
vivido. 
V - As formas verbais “chegaste” (2º verso) e “sabes” (13º verso) estão respectivamente no pretérito 
perfeito do indicativo e no imperativo afirmativo para dar razão ao que o poeta sentia. 
a) Apenas I, II, III e IV estão corretos.  
b) Apenas I, II, III e V estão corretos.  
c) Apenas II, III e V estão corretos. 
d) Apenas I, III, IV e V estão corretos. 
 
02. Veja sequencialmente estas palavras do poema: “coisas” (1º verso), “talvez” (2º verso), “sobre” (5º 
verso), e “tristonho” (11º verso). 
Quanto à classe de palavras, elas são: 
a) Substantivo, advérbio, interjeição, adjetivo. 
b) Substantivo, advérbio, preposição, adjetivo.  
c) Substantivo, advérbio, conjunção, adjetivo. 
d) Substantivo, preposição, pronome, adjetivo. 
 
03. No segundo verso do poema, há quatro palavras com encontros consonantais, são elas: 
a) Talvez, chegaste, eu, sonhava. 
b) Chegaste, quando, te, sonhava. 
c) Talvez, chegaste, quando, sonhava. 
d) Talvez, eu, te, sonhava. 
 
04. Sinonímia é a relação de equivalência semântica entre palavras que reenviam para o mesmo referente. 
Há sinonímia, ou seja, duas ou mais palavras são sinônimas quando se identificam exatamente ou 
aproximadamente quanto ao significado.  
Assinale a alternativa onde não ocorre sinonímia.  
a) Explícito - Implícito 
b) Transformação - metamorfose 
c) Translúcido - diáfono 
d) Contraveneno - antídoto 
 
05. Fonética é a parte da gramática que estuda os sons da fala ou fonemas. Sabemos que existe a palavra 
falada e a palavra escrita. Para escrever, usamos letras, que pronunciadas, representam um som. Esse 
som é o fonema. Os símbolos que representam graficamente os fonemas são chamados de letras. Nem 
sempre o número de letras das palavras corresponde ao de fonemas.  
Diante disso, observe as palavras a seguir e assinale a alternativa incorreta: 
a) Complexo: 8 letras, 8 fonemas. 
b) Amanhecer: 9 letras, 8 fonemas. 
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c) Chatice: 7 letras, 6 fonemas. 
d) Galinha: 7 letras, 7 fonemas. 
 
MATEMÁTICA 
06. A figura abaixo é formada por 4 triângulos isósceles e um quadrado. Sabendo que a área do quadrado 

é  m
2
, o perímetro de ABCDEFGH é: 

 
a) 3 m 
b) 9 m  
c) 24 m 
d) 27 m 
 
07. O volume de um cone circular reto, cuja altura é 39 cm, é 30% maior do que o volume de um cilindro 
circular reto. Sabendo que o raio da base do cone é o triplo do raio da base do cilindro, a altura do cilindro 
é: 
a) 9 cm 
b) 30 cm 
c) 60 cm 
d) 90 cm 
 
08. Em uma determinada competição esportiva, uma equipe recebe 5 pontos caso vença uma partida e 
perde 2 pontos caso não vença a partida. As partidas dessa competição não podem terminar empatadas. 
Uma determinada equipe jogou 30 vezes no campeonato e obteve 24 pontos, então o número de derrotas 
dessa equipe foi: 
a) 12 
b) 15 
c) 17 
d) 18 
 
09. Quanto tempo a mais um capital levaria para triplicar no regime de juros simples em relação ao regime 

de juros compostos, se considerarmos uma taxa de juros de 10% a.m.? (Use ln 1,1  0,1 e ln 3  1,1) 

a) 2 meses 
b) 6 meses 
c) 9 meses 
d) 11 meses 
 

10. Sabendo que o determinante da matriz  é 10, então o determinante da matriz 

 é: 

 
a) -20 
b) -10 
c) 3 
d) 20 
 
INFORMÁTICA BÁSICA 
11. O computador é uma máquina com uma grande capacidade para processamento de informações, tanto 
em volume de dados quanto na velocidade das operações que realiza sobre esses dados. Basicamente, o 
computador é organizado em três funções, as quais são: entrada de dados, processamento de dados e 
saída de dados. 
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De acordo com o texto, marque a alternativa que preenche as lacunas corretamente.  
____________ é o nome que se dá para a parte física do computador. É tudo que você pode tocar (mouse, 
teclado, componentes em geral).  
____________ é o nome que se dá a toda parte lógica do computador. 
a) Software - Programas 
b) Hardware - Drivers 
c) Hardware – Software 
d) Software - Hardware 
 
12. O ______________ é um dos principais meios para se obter dados de saída do computador, tanto 
textos (como em tabelas ou formulários) e gráficos podem ser apresentados ao usuário através desse 
dispositivo. Se quisermos que os resultados sejam apresentados em papel, podemos fazer uso de 
impressoras e/ou plotters (para "plotagem" de desenhos); se quisermos levar esses dados para outros 
computadores, podemos fazer uso, por exemplo, dos disquetes, ou então conectar os computadores em 
rede (resumidamente, ligá-los através de cabos). 
a) Monitor de vídeo 
b) Hub 
c) Teclado 
d) Mouse 
 
Analise a imagem a seguir para responder às duas próximas questões. 

 
 
13. Quais botões (comandos) foram usados para obter o resultado nas células A1, B1 e C1? 
a) Fonte Calibri 11, Negrito, Alinhar, Centralizar e Cor de Preenchimento. 
b) Negrito, Fonte Calibri 11, Alinhar Embaixo, Alinhar, Mesclar e Centralizar e Cor de Preenchimento. 
c) Fonte Calibri 11, Negrito, Alinhar Embaixo, Centralizar e Cor de Preenchimento. 
d) Negrito, Fonte Arial 11, Alinhar Embaixo, Alinhar, Mesclar e Centralizar e Cor de Preenchimento. 
 
14. A fórmula =(A6/B6)/100 foi aplicada em qual célula? 
a) A9 
b) B6 
c) C6 
d) A6 
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15. Para se conseguir o efeito tachado duplo no editor de textos Microsoft Word, é usada qual combinação 
de Teclas? 
a) Ctrl+Shift+D 
b) Shift+D 
c) Ctrl+D 
d) Alt+Shift+D 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
16. Para efeitos da Progressão por Capacitação ou Aperfeiçoamento de que trata o art. 21 da Lei nº 
2104/2003, a carga horária mínima dos cursos a serem computados deverá ser igual ou superior a  
a) 8 horas/aula. 
b) 20 horas/aula. 
c) 40 horas/aula. 
d) 100 horas/aula. 
 
17. À luz do art. 2º da Lei nº 2103/2003, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) aos itens iniciados por 
parênteses e assinale a alternativa correta.   
O Plano de Cargos e Vencimentos será fundamentado na qualificação profissional e no desempenho, 
visando a melhoria da qualidade do serviço, valorização e desenvolvimento da política de recursos 
humanos, mediante, dentre outros, os seguintes procedimentos gerenciais: 
(  ) compatibilizar as atribuições dos cargos com a estrutura organizacional; 
( ) hierarquizar os cargos conforme o grau de responsabilidade e complexidade das atividades 
desenvolvidas; 
(  ) estabelecer as nomeações; 
(  ) estimular o aperfeiçoamento profissional, mediante a perspectiva de ascensão funcional e profissional; 
( ) estabelecer uma tabela de vencimentos que represente a valoração do cargo pelo seu grau de 
complexidade, pela escolaridade do ocupante, bem como pela necessidade de formação técnica e 
qualificação profissional. 
a) V, V, V, V, V. 
b) V, V, V, V, F. 
c) V, V, F, V, V. 
d) V, F, V, V, V. 
 
18. Leia as afirmativas sobre o município de Itapema e marque a alternativa correta.  
1 - O Rancho que abrigava a embarcação de pesca artesanal "Normalista" foi transformado no "Acervo 
Cultural do "Seu Niquinho", o qual registra a vida de sua família e de outros destacados pescadores de 
Itapema. 
2 - O Mirante do Encanto tem 26 metros de altura e sua base está 130 metros acima do nível do mar. No 
ponto mais alto aberto aos visitantes está disponível uma visão 360º de toda Costa Esmeralda.  
3 - No encontro do Rio Bela Cruz com o mar, a Ponte dos Suspiros serve de cenário para muitas 
fotografias. Feita de pedras, com arcos nas laterais da cobertura, faz a ligação para pedestres entre dois 
trechos da praia. 
4 - No Parque Calçadão, aproximadamente 35 capivaras vivem entre as Ruas 318 e 320, na região próxima 
ao Rio Perequê. Os animais são avistados com frequência pela população que trafega pela local. O Parque 
das Capivaras foi idealizado com o objetivo de preservar a vida desses roedores e a vegetação local. 
a) É verdadeiro o que se afirma nos itens 1, 2, 3 e 4. 
b) É verdadeiro o que se afirma apenas nos itens 3 e 4. 
c) É verdadeiro o que se afirma apenas nos itens 2, 3 e 4. 
d) É verdadeiro o que se afirma apenas nos itens 1, 2 e 3. 
 
19. Leia o texto a assinale a alternativa verdadeira.    
A Fundação Catarinense de Cultura (FCC) trabalha com o patrimônio cultural de Santa Catarina, com 
ações efetivas na área museal, tombamentos de edificações e objetos com valor histórico-cultural, 
restauração, conservação de bens culturais, além do registro e valorização de bens culturais de natureza 
imaterial. A FCC administra a Casa da Alfândega, a Biblioteca Pública de Santa Catarina, o Museu 
Histórico de Santa Catarina, além dos Museus: 
1 - Etnográfico Casa dos Açores (em Biguaçu); 
2 - Casa de Campo Governador Hercílio Luz (em Florianópolis);  
3 - Nacional do Mar - Embarcações Brasileiras (em São Francisco do Sul). 
a) Não é correto o item 1. 
b) Não é correto o item 2. 
c) Não é correto o item 3. 
d) Não são corretos os itens 1 e 3. 
 
20. Qual alternativa completa a lacuna da primeira estrofe do Hino de Itapema? 
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Esculpida da pedra tu foste, ___________________ se denominou 
Em um tempo não muito distante, tua história assim começou 
Itapema mais tarde seria, e o progresso iria chegar 
Povo ordeiro e trabalhador tuas terras viria habitar 
a) Porto Belo 
b) Princesinha 
c) Vila de Santo Antônio de Lisboa 
d) Tapera 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
21. Normalmente, o esvaziamento da bexiga ocorre quando 250 a 400 ml de urina a distendem. Há a 
contração do músculo detrusor que oferece a sensação de bexiga cheia e vontade de urinar. Um débito 
urinário maior que 2.500 a 3.000 mL em 24 horas é considerado formação e excreção de quantidades 
excessivas de urina, que classifica-se como: 
a) Oligúria 
b) Poliúria 
c) Polaciúria 
d) Disúria 
 
22. Balanço Hídrico é o resultado da quantidade de líquido que entra e sai do corpo humano em um 
determinado intervalo de tempo, que tem como objetivo: 
a) Monitorar os parâmetros que permitam acompanhar o equilíbrio hídrico do cliente diante do tratamento 
proposto, dependendo de seu estado patológico, renal ou cardíaco.  
b) O controle vesical usualmente atingido em 12 horas.  
c) O esvaziamento da bexiga que oferece a sensação de bexiga cheia e vontade de urinar.  
d) Avaliar os horários de micção usuais do cliente, oferecendo assistência naqueles horários em particular, e se 
disponibilizando para a assistência entre esses horários.  
 
23. A respeito da administração via endovenosa (EV), analise o quadro abaixo e marque a alternativa 
correta que completa, respectivamente, de cima para baixo, as lacunas em branco: 

EV BOLUS OU PUSH Administração rápida Em até 1 minuto. 

EV RÁPIDA Infusão rápida 
 

EV LENTA Infusão lenta 
 

EV CONTÍNUA Infusão lenta e contínua Acima de 60 minutos e contínua 

EV INTERMITENTE Infusão lenta 
 

a) Acima de 1 minuto; Entre 30 e 60 minutos; Acima de 60 minutos, mas não contínua. 
b) Entre 1 e 30 minutos; Entre 30 e 60 minutos; Acima de 60 minutos, mas não contínua. 
c) Entre 10 e 30 minutos; Entre 30 e 60 minutos; Acima de 60 minutos, continuamente. 
d) Entre 1 e 30 minutos; Entre 10 e 60 minutos; Acima de 60 minutos, continuamente. 
 
24. O acesso venoso é a introdução de um cateter numa veia com a finalidade de se obter uma via para a 
introdução ou coleta de líquido. Qualquer veia superficial e acessível pode servir para a aplicação 
endovenosa, no entanto, alguns locais são convencionalmente mais utilizados, como os apresentados 
abaixo, exceto: 
a) Veias cefálicas e basílicas medianas na altura do antebraço. 
b) Veias do dorso da mão e antebraço. 
c) Veias da fossa anticubital e jugulares, geralmente, como última opção. 
d) Veias cefálicas e basílicas na altura da coxa. 
  
Paciente, V.G., sexo masculino, internado na Clínica Médica do hospital onde você trabalha, apresentou-se 
dispneico, e o médico prescreveu oxigenoterapia a 10L/min. Sendo assim, responda às próximas duas 
questões. 
 
25. Ao preparar o material para administrar oxigênio no paciente, deve ser colocado no reservatório de 
umidificação:  
a) Água Destilada 
b) Soro Fisiológico 0,45% 
c) Soro Fisiológico 0,9% 
d) Ringer Lactato 
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26. Dos dispositivos abaixo, qual seria a melhor indicação para atender a prescrição, devendo esse ser de 
baixo fluxo?  
a) Cânula nasal 
b) Cateter nasal 
c) Máscara facial simples 
d) Máscara de Venturi 
 
A administração segura e precisa de medicamentos é uma das mais importantes responsabilidades do 
profissional de enfermagem. Ele é responsável pela compreensão dos efeitos de uma droga, pelo preparo 
e administração corretos, monitorização da resposta do paciente e pelo auxílio ao paciente na auto-
administração correta.  
Relacionado a esse texto, responda às próximas quatro questões. 
 
27. Antes de iniciar o procedimento, é necessário verificar se todas as informaçãos relacionadas ao 
procedimento e ao paciente estão corretas, de acordo com os 9 certos, que são: 
a) Paciente certo, medicamento certo, dose certa, via certa, hora certa, compatibilidade medicamentosa, 
orientação ao paciente certa, direito a recusar o medicamento e anotação certa. 
b) Paciente certo, medicamento certo, dose certa, via certa, hora certa, lote certo, orientação ao paciente certa, 
direito a recusar o medicamento e anotação certa. 
c) Paciente certo, medicamento certo, dose certa, via certa, hora certa, lote certo, orientação ao paciente certa, 
direito de questionar o medicamento e anotação certa. 
d) Paciente certo, medicamento certo, dose certa, via certa, hora certa, lote certo, orientação ao paciente certa, 
direito a recusar o medicamento e prescrição certa. 
 
28. Foi prescrito dipirona 3,5mL, V.O., agora. Quantas gotas deverão ser administradas para atender 
corretamente a prescrição? 
a) 3 
b) 7 
c) 35 
d) 70 
 
29. Foi prescrito SG 15% de 500mL, porém, só tem disponível no seu local de trabalho SG 10% de 1000mL 
e ampolas de glicose 25% de 10mL. Sendo assim, quantos mL de glicose a 25% serão necessários para 
transformar o soro disponível no soro prescrito? 
a) 40 
b) 80 
c) 100 
d) 140 
 
30. Foi prescrito SF 09% de 150mL para infundir em 45 minutos. Sendo assim, quantas gotas por minuto 
deverão ser infundidas para atender a prescrição corretamente? 
a) 100 
b) 200 
c) 300 
d) 400 
 
RASCUNHO 
 


