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 Estado de Santa Catarina 

Município de Iporã do Oeste 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 003/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“TÉCNICO EM ENFERMAGEM” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA 

ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta:  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. A ____________ é um fator de risco, inegável à instalação do AVC isquêmico, porém, ela desempenha 

um papel mais relevante na etiologia do AVC hemorrágico. 

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

A) Diabetes. 

B) Hipertensão arterial. 

C) Trombose venosa profunda. 

D) Doença renal crônica. 

 

02. Com relação às vias de administração de medicamentos, é exemplo de via parenteral: 

A) Via oral. 

B) Via subcutânea. 

C) Via sublingual. 

D) Via auricular. 

 

03. “Localizar e delimitar o processo acromial, medir 2,5 a 5 cm abaixo da região (2 a 3 dedos). Aplicar 

na região central do músculo.” 

Entre os locais de aplicação intramuscular, o texto traz a descrição para a aplicação: 

A) Deltoideana. 

B) Dorsoglútea. 

C) Ventroglútea. 

D) Vasto lateral da coxa. 

 

04. Com relação às manifestações presentes no Acidente Vascular Cerebral, considere a tabela a 

seguir e assinale a alternativa que traz a sequência correta: 

1 Déficits motores X Afasia motora (incapaz de formar palavras que sejam 

compreensíveis); afasia sensorial (incapacidade de 

compreender a palavra falada; podendo falar, contudo sem 

sentido); afasia global (combinação da sensorial com a 

motora). 

2 Déficits verbais Y Apresentam-se através da perda da memória de curto e 

longo prazo; capacidade de concentração prejudicada; 

julgamento alterado. 
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3 Déficits cognitivos Z Hemiparesia (fraqueza em alguma parte do corpo); 

hemiplegia (paralisia em alguma parte do corpo); ataxia 

(macha desequilibrada e cambaleante); disartria 

(dificuldade em formar palavras); disfagia (dificuldade de 

deglutição). 

 

A) 1 – Z; 2 – Y; 3 – X. 

B) 1 – Z; 2 – X; 3 – Y. 

C) 1 – Y; 2 – X; 3 – Z. 

D) 1 – Y; 2 – Z; 3 – X. 

 

05. De acordo com o Programa Nacional de Imunização (PNI), indique a vacina que deve ser 

administrada no vasto lateral da coxa esquerdo: 

A) Vacina Injetável da Poliomielite (VIP). 

B) Pneumo 10 valente. 

C) Hepatite B. 

D) Pentavalente. 

 

06. Considere as vacinas a seguir e as vias de administração e assinale a alternativa que traz a 

sequência correta: 

1 Meningo C X Intramuscular 

2 Tetraviral Y Subcutânea 

3 Hepatite A Z Via Oral 

4 Febre Amarela 

5 Rotavírus Humano 

6 Influenza Sazonal 

 

A) 1 – X; 2 – Y; 3 – X; 4 – Y; 5 – Z; 6 – X. 

B) 1 – X; 2 – Y; 3 – Y; 4 – X; 5 – Z; 6 – Y. 

C) 1 – Y; 2 – X; 3 – Z; 4 – Y; 5 – Y; 6 – X. 

D) 1 – Y; 2 – X; 3 – X; 4 – Z; 5 – Y; 6 – Y. 

 

07. A identificação dos sintomas no paciente depressivo depende de várias categorias. Entre esses 

sintomas, são exemplos de sintomas somáticos: 

A) Tristeza, perda de interesse e/ou prazer, crises de choro, variação diurna do humor. 
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B) Alterações no sono (insônia ou hipersonia), no apetite e no peso; há perda de libido, 

obstipação e fadiga. 

C) Apatia, isolamento, incapacitação para o desempenho das tarefas cotidianas. 

D) Desesperança, desamparo, ideias de culpa (que podem chegar a delírios de culpa em 

depressões psicóticas) e de suicídio, indecisão. 

 

08. No primeiro estágio do trabalho de parto, a temperatura deve ser medida a cada 6 horas, exceto 

no caso de hipertermia ou no rompimento das membranas, que exigem a verificação a cada: 

A) Hora e sempre que necessário. 

B) 2 horas e sempre que necessário. 

C) 3 horas e sempre que necessário. 

D) 4 horas e sempre que necessário. 

 

09. O segundo estágio do trabalho de parto é também chamado de período ______________________. Inicia-

se com a dilatação máxima e termina com a expulsão do feto. Nessa fase ocorrem os puxos maternos. 

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

A) Latente. 

B) Ativo. 

C) Expulsivo. 

D) Greemberg. 

 

10. Segundo as diretrizes nacionais de prevenção e controle da dengue, sinais e sintomas como 

hipotensão arterial, extremidades frias, cianose, pulso fino e rápido, enchimento capilar lento e 

pressão arterial convergente são classificados como: 

A) Sinais de choque. 

B) Sinais de alarme. 

C) Sinais de risco. 

D) Sinais de agravamento. 

 

11. A hipodermóclise em Cuidados Paliativos Oncológicos é um procedimento que envolve aspectos 

amplos, e que deve ser acompanhado de conhecimentos sobre anatomia, farmacologia, fisiologia. Na 

hipodermóclise, o técnico em enfermagem administra medicamentos por via: 

A) Intradérmica. 

B) Subcutânea. 

C) Intramuscular. 
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D) Endovascular. 

 

12. Considere as etapas do Curativo com Alginato de Cálcio e assinale a alternativa que traz a 

sequência cronológica correta do procedimento: 

1 Remover tecidos desvitalizados e resíduos da cobertura anterior. 

2 Realizar o enfaixamento do local. 

3 Realizar a limpeza com solução fisiológica 0,9%. 

4 Colocar chumaço de gaze e algodão. 

5 Remover curativo anterior, umedecendo bem a cobertura com solução fisiológica % até 

se soltar, cuidado para não promover trauma.  

6 Colocar cobertura de Alginato de Cálcio e Sódio na lesão deixando uma pequena borda 

(0,5 cm). 

 

A) 1 – 5 – 4 – 3 – 2 – 6. 

B) 4 – 3 – 6 – 5 – 1 – 2. 

C) 5 – 1 – 3 – 6 – 4 – 2. 

D) 6 – 1 – 4 – 2 – 5 – 3. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO 
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13. Sobre o texto, analise os itens abaixo: 

I - Apesar do escurecimento da camada de gelo sobre a Groenlândia, o que pode elevar o nível do mar 

acima do esperado, os cientistas se dizem muito entusiasmados e esperançosos. 

II - Os cientistas climáticos afirmam que o surgimento de algas nessa massa de gelo – ocasionando o 

escurecimento da superfície – é provocado pelo aumento da temperatura global. 

III - Se todo o gelo estimado pelos cientistas derreter, isso ocasionará um aumento de até 1 centímetro 

por ano no nível médio global dos oceanos. 

Estão corretos: 

A) Item I, apenas. 

B) Item II, apenas. 

C) Item II e III, apenas. 

D) Todos os itens. 

 

14. Analise o trecho abaixo. 

“...o que pode elevar o nível do mar acima do esperado.” (linhas 3 e 4) 

A palavra destacada no trecho é devidamente acentuada, pois segue a seguinte regra gramatical de 

acentuação: 
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A) Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas. 

B) Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em “l”. 

C) Acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em ditongo seguidas, ou não, de “s”. 

D) A palavra “nível” perdeu o acento com o Novo Acordo Ortográfico. 

 

15. Analise o trecho abaixo. 

“Atualmente, o gelo derretido da Groenlândia adiciona até 1 milímetro por ano no aumento do nível 

médio global dos oceanos.” (linhas 16 a 18) 

Assinale o tempo e o modo verbal no qual se encontra a palavra destacada: 

A) Pretérito mais-que-perfeito do Subjuntivo. 

B) Pretérito Perfeito do Indicativo. 

C) Infinitivo. 

D) Presente do Indicativo. 

 

16. Analise: 

(__) Ainda assim, restavam cerca de cem pessoas. 

(__) Fui eu quem derramou a água. 

(__) O povo, diante da situação, mobilizaram-se para ajudar. 

Assinale (V) para as frases corretas e (F) para as incorretas, com relação às normas de concordância 

verbal: 

A) F-V-V. 

B) V-F-V. 

C) V-V-F. 

D) F-V-F. 

 

17. Numere a 2ª (segunda) coluna de acordo com a 1ª (primeira), estabelecendo a correspondência 

entre as palavras grifadas e os termos da oração: 

COLUNA 1 COLUNA 2 

1. Pais e filhos precisam amar-se. (   ) Complemento nominal 

2. Ele é especialista em cirurgia. (   ) Sujeito composto 

3. O doce, Mário o trazia escondido no bolso. (   ) Vocativo 

4. Ó José, por que não foi ao mercado? (   ) Objeto direto pleonástico 

A ordem correta de numeração da Coluna 2, de cima para baixo, é: 

A) 3, 4, 2, 1. 

B) 2, 1, 4, 3. 
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C) 1, 2, 3, 4. 

D) 2, 1, 3, 4. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

18. Segundo o IBGE, existem no Brasil, seis tipos de biomas continentais e um bioma marinho ou 

aquático. O bioma do Município de Iporã do Oeste - SC, é denominado: 

A) Cerrado. 

B) Caatinga. 

C) Mata Atlântica. 

D) Pampa. 

 

19. Art. 19 - O Município, por meio de Decreto Legislativo aprovado pelo voto de, no mínimo dois terços 

dos membros da _______________________, poderá outorgar título de "Cidadão Honorário" ou qualquer 

outra honraria ou homenagem a pessoa que, a par de notória idoneidade, tenha se destacado na 

prestação de serviços à comunidade, por seu trabalho social, cultural e artístico, seja merecedora da 

gratidão e reconhecimento da sociedade. 

Qual alternativa completa corretamente a lacuna segundo a Lei Orgânica de Iporã do Oeste – SC? 

A) Câmara Estadual. 

B) Câmera dos Deputados. 

C) Câmera das Honras. 

D) Câmera de Vereadores. 

 

20. “Incêndio atinge Parque Estadual do Rio Vermelho. Segundo a Polícia Militar, cerca de 2 (dois) 

hectares foram atingidos. O fogo teria sido provocado por vela, diz chefe do parque. "Houve um ritual 

religioso, provavelmente deixaram uma vela acesa", disse Daniel.” 

(Fonte adaptada: g1.globo.com>acesso 27 de julho de 2017)  

Em qual cidade de Santa Catarina fica localizado o Parque Estadual do Rio Vermelho? 

A) São José 

B) Chapecó. 

C) Florianópolis. 

D) Lages. 

 

 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/em-sc-51-das-criancas-que-tomaram-1-dose-da-vacina-da-gripe-nao-voltaram-para-reforco-diz-dive.ghtml

