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Município de Bandeirante 

Estado de Santa Catarina 

Edital n° 04 de Processo Seletivo nº 001/2018 

 

 

TIPO DE PROVA: 02 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Auxiliar de Enfermagem 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Preencha o CARTÃO DE 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: 

 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova 

destacado, correspondente 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.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão de Resposta: 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de 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.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Se preferir, anote aqui suas respostas para posterior conferência: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                                        

 

 



2 
 

Questões de Conhecimento Específico 
 

01. Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“As bactérias com formato de vírgulas são chamadas de ______________________.” 

A) Cocos. 

B) Bacilos. 

C) Espirilos. 

D) Vibriões. 

 

02. Assinale a alternativa correta. A leucocitose corresponde a: 

A) Aumento da taxa de leucócitos. 

B) Aumento do número de plaquetas. 

C) Contagem fisiológica normal de leucócitos.  

D) Diminuição dos leucócitos. 

 

03. Responda Verdadeiro (V) ou Falso (F) e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas, de cima para baixo. 

A Coleta de Gasometria Arterial pode ser realizada pelos profissionais: 

(__) - Médico; 

(__) - Técnico de enfermagem; 

(__) - Auxiliar de enfermagem; 

(__) - Enfermeiro. 

A) F-F-F-V. 

B) V-F-F-F. 

C) V-F-F-V. 

D) V-V-V-V. 

 

04. A vacina BCG imuniza contra a patologia: 

A) Varíola. 

B) Meningite. 

C) Tuberculose. 

D) HPV.  

 

05. Responda Verdadeiro (V) ou Falso (F) e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas, de cima para baixo. 
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São músculos dos membros superiores: 

(__) - Bíceps braquial; 

(__) - Tríceps braquial; 

(__) - Quadríceps; 

(__) - Reto femoral. 

A) V-V-F-F.  

B) F-V-V-F. 

C) V-F-F-V. 

D) V-V-V-F. 

 

06. Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“Em uma punção venosa periférica o bisel da agulha deve estar____________________.” 

A) Para baixo.  

B) Para cima.  

C) Lateralizado. 

D) Indiferente. 

  

07. A posição correta para a realização do procedimento de enteroclisma é: 

A) Posição de Fowler. 

B) Posição de SIMS. 

C) Posição de trendelenburg. 

D) Decúbito lateral direito. 

 

08. O apêndice vermiforme localiza-se no: 

A) Jejuno. 

B) Ílio. 

C) Vesícula biliar. 

D) Intestino grosso. 

 

09.  Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:  

“A polidipsia é um sintoma muito presente na ______________________.” 

A) Hipertensão.  

B) Diabetes.  

C) Dislipidemia. 

D) Colelitíase. 
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10. Assinale a alternativa que corresponde à vacina que deve ser administrada através da via 

intradérmica: 

A) BCG. 

B) Varicela. 

C) HPV. 

D) Sarampo. 

 

11. Responda Verdadeiro (V) ou Falso (F) e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas, de cima para baixo. 

São músculos dos membros inferiores:  

(__) - Deltoide lateral; 

(__) - Tríceps braquial; 

(__) - Quadríceps; 

(__) - Reto femoral.  

A) F-F-V-V.  

B) F-V-V-F. 

C) V-F-F-V. 

D) V-F-V-F. 

 

12.  Assinale a alternativa correta. A coluna cervical é constituída por: 

A) 7 (sete) vertebras. 

B) 5 (cinco) vertebras. 

C) 6 (seis) vertebras. 

D) 4 (quatro) vertebras.  

 
 

Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÕES: As questões de n° 13 a n° 17 dizem respeito ao TEXTO. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 
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TEXTO 

 

 

13. Assinale a alternativa que apresenta o termo retirado do Texto, devido à sua regência, é responsável 

por exigir a preposição sublinhada no trecho abaixo: 

“Pessoas que dormem tarde e têm dificuldades para acordar de manhã têm risco maior de morrer de forma 

prematura...” (linhas 1 a 3) 

A) “risco” 

B) “maior”  

C)  “forma”  

D) “morrer” 

 

14. Assinale a alternativa que é acentuada pela mesma regra gramatical de acentuação da palavra 

“científica” (linha 6): 

A) Também. 

B) Paroxítona. 

C) Perdão. 

D) Solidão. 

 

15. “...dormem tarde (...)” (linha 1). Caso a pessoa utilizada para tratamento na frase acima retirada do 

Texto fosse alterada para a segunda pessoa do singular, mantendo-se o tempo e o modo verbal, sua 

reescrita correta seria: 

A) “...dormias tarde (...)”  

B) “...dormiste tarde (...)”  
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C)  “...dormiras tarde (...)”  

D) “...dormes tarde (...)”  

 

16. “Pessoas que dormem tarde e têm dificuldades para acordar de manhã...” (linhas 1 e 2). É correto 

afirmar que a partícula “que” destacada introduz uma:  

A) Oração subordinada substantiva predicativa. 

B) Oração subordinada adjetiva restritiva. 

C) Oração subordinada substantiva subjetiva. 

D) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 

 

17. “Pessoas que dormem tarde e têm dificuldades para acordar de manhã...” (linhas 1 e 2). É correto 

afirmar que o termo destacado no trecho do Texto exerce função morfológica de: 

A) Conjunção integrante. 

B) Conjunção concessiva. 

C) Sujeito. 

D) Pronome relativo. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. São municípios que fazem fronteiras com o Município de Bandeirante - SC, exceto: 

A) Belmonte.  

B) Descanso.  

C) Paraíso.  

D) Alpestre. 

 

19. De acordo com a Lei Orgânica de Bandeirante - SC, analise: 

 I - O Poder Público estabelecerá restrições administrativas do uso de áreas para fins de proteção 

ambiental; 

 II - O Município promoverá e incentivará o turismo, como fator de desenvolvimento social e 

econômico; 

 III - A receita municipal constituir-se-á da arrecadação dos tributos e demais receitas municipais, 

bem como, das receitas de transferências Constitucionais da União e do Estado. 

Dos itens acima: 

A) Todos os itens estão corretos.  

B) Apenas os itens I e II estão corretos.  
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C) Apenas os itens II e III estão corretos.  

D) Apenas os itens I e III estão corretos.  

 

20. Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (22/04/2018) que a crise nuclear 

na __________________________ "está longe de uma conclusão", moderando a receptividade ao anúncio de Kim 

Jong-un sobre a suspensão dos testes nucleares e de mísseis e desativação do local em que os trabalhos 

eram executados.” 

(Fonte adaptada: g1.com>acesso 23 de abril de 2018)  

A) Coreia do Norte.  

B) Indonésia.  

C) Coreia do Sul. 

D) China.  

 


