
Prefeitura de Florianópolis
Concurso Público • Edital 002/2019

  http://florianopolis.fepese.org.br

Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

17 de novembro

8 às 12h

45 questões

4h de duração*

C A D E R N O  
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Língua Portuguesa 10 questões

Leia o texto.

Sempre fora invejosa; com a idade aquele sentimento 
exagerou-se de um modo áspero, invejava tudo na 
casa: a sobremesas que os amos comiam, a roupa 
branca que vestiam. As noites de soirée*, de teatro, 
exasperavam-na. Quando havia passeios projetados, 
se chovia de repente, que felicidade! O aspecto das 
senhoras vestidas e de chapéu, olhando por dentro 
das vidraças com um tédio infeliz, deliciava-a, fazia-a 
loquaz:

— Ai, minha senhora! É um temporal desfeito! 
É a cântaros, está para todo o dia! Olha o ferro!

E muito curiosa; era fácil encontrá-la, de repente, 
cosida por detrás de uma porta com a vassoura a 
prumo, o olhar aguçado. Qualquer carta que vinha era 
revirada, cheirada… Remexia sutilmente em todas as 
gavetas abertas; vasculhava em todos os papéis atira-
dos. Tinha um modo de andar ligeiro e surpreendedor. 
Examinava as visitas. Andava à busca de um segredo, 
de um bom segredo! Se lhe caía um nas mãos!

Era muito gulosa. Nutria o desejo insatisfeito de comer 
bem, de petiscos, de sobremesas. Nas casas em que 
servia ao jantar, o seu olho avermelhado seguia avida-
mente as porções cortadas à mesa; e qualquer bom 
apetite que repetia exasperava-a, como uma diminui-
ção de sua parte. De comer sempre os restos ganhava 
o ar agudo – o seu cabelo tomara tons secos, cor de 
rato. Era lambareira: gostava de vinho; em certos dias 
comprava uma garrafa de oitenta réis, e bebia-a só, 
fechada, repimpada, com estalos da língua, a orla do 
vestido um pouco erguida, revendo-se no pé.

Eça de Queirós. O primo Basílio

*espécie de reunião social

1. Analise as afirmativas abaixo, tomando por base o 
texto.

1. O texto descreve uma personagem e mos-
tra, predominantemente, características 
psicológicas.

2. Três fortes sentimentos da personagem são 
apresentados no texto: cobiça, curiosidade e 
gula.

3. A personagem ficava quase louca com a não 
concretização de uma programação feita pela 
família a que servia.

4. A comparação a um rato se deve ao hábito de 
comer restos o que lhe dava um “ar agudo”.

5. Não há no texto nenhuma descrição de 
aspecto exterior da personagem.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

2. Observe as frases retiradas do texto e assinale a 
alternativa que traduz corretamente o significado da 
palavra sublinhada no contexto.

a. SQUARE “fazia-a loquaz” / maluca
b. Check-square “cosida por detrás de uma porta” / colada
c. SQUARE “olhando por dentro das vidraças com um tédio 

infeliz” / olhar
d. SQUARE “bom apetite que repetia exasperava-a” /  

distraía sua atenção
e. SQUARE “seu olho avermelhado seguia avidamente as 

porções” / ligeiramente



Página 4

Prefeitura de Florianópolis • Concurso Público • Edital 002/2019

M12 Técnico de Enfermagem

3. Observe a frase retirada do texto:

“Nutria o desejo insatisfeito de comer bem”.

Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Essa frase resume o tema do texto.
b. SQUARE O verbo “nutrir” está no presente do indicativo 

e descreve o sentimento da personagem.
c. SQUARE As palavras: “insatisfeito” e “bem” flexionam-se 

no plural de forma semelhante.
d. Check-square A personagem não comia bem, segundo sua 

percepção.
e. SQUARE Se a palavra “desejo” estivesse no plural, o verbo 

“nutrir” também deveria estar: “nutriam os 
desejos”.

4. Assinale a alternativa que apresenta o uso correto 
da crase, como em: “Andava à busca de um segredo”.

a. SQUARE Andava à cavalo pela relva.
b. SQUARE Escreveu à lápis aquela carta.
c. Check-square No final da rua, vire à esquerda.
d. SQUARE Recusou a oferta à sangue frio.
e. SQUARE Comprei a televisão à prazo.

5. Observe a frase:

“… em certos dias comprava uma garrafa de oitenta 
réis, e bebia-a só”

Assinale a alternativa correta.

a. Check-square Em “bebia-a” temos um pronome oblíquo, reto-
mando a palavra “garrafa”.

b. SQUARE A palavra “réis” não é mais usada hoje e, pelas 
regras de acentuação vigentes, perde o acento, 
como a palavra “ideia”. Aqui foi mantido o acento 
gráfico, pois o texto retrata uma época passada.

c. SQUARE Em “Ela bebia a garrafa”, temos um pronome 
oblíquo retomando o nome da personagem do 
texto.

d. SQUARE O verbo “comprava” indica uma ação passada e 
concluída; está, pois no pretérito perfeito.

e. SQUARE A palavra “só” é acentuada graficamente por se 
tratar de um monossílabo átono terminado em 

“o”.

6. Somente uma das frases apresenta correta coloca-
ção pronominal, assinale-a.

a. SQUARE Não pergunte-me nada.
b. Check-square Chegou alegre, trazendo-lhe flores.
c. SQUARE Quero que diga-lhe a verdade, ela é invejosa!
d. SQUARE Estava escrito no memorando: “Me apresente 

os resultados do projeto, com urgência”.
e. SQUARE Acompanharia-te se pudesse!

7. Assinale a alternativa cuja frase apresenta a pon-
tuação correta.

a. SQUARE Que queres tu rapaz!
b. SQUARE Notamos sua presença no soirée, que por sinal, 

estava agradabilíssimo.
c. SQUARE A apresentação da orquestra no baile de forma-

tura, foi espetacular!
d. Check-square Isso, entretanto, não foi suficiente para acalmar 

sua fome de doces.
e. SQUARE Podes por um momento, prestar atenção ao 

que te digo?

8. Na redação oficial, a norma culta é obrigatória.

Nesse sentido assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Vossa Senhoria, com vossas promessas, há de 
fazer um bom trabalho.

b. SQUARE Poderão haver muitos outros problemas advin-
dos da gestão anterior.

c. SQUARE Naquela sessão, já fazem, pelo menos, três 
semanas que o chefe não comparece.

d. SQUARE Haja visto o apagão ocorrido às três hs, foram 
suspensas as atividades.

e. Check-square Informaremos a autoridade nominada neste 
ofício sobre a impossibilidade de agendarmos 
sua visita oficial ao Museu daquela cidade.
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Aspectos históricos, geográficos, 
econômicos e culturais 5 questões

11. O IBGE divulgou este ano as estimativas das 
populações residentes nos 5.570 municípios brasilei-
ros, com data de referência em 1o de julho de 2019.

Estima-se que o Brasil tenha mais de      
milhões de habitantes e uma taxa de crescimento 
populacional de 0,79% ao ano.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. Check-square 210,1
b. SQUARE 212,9
c. SQUARE 213,7
d. SQUARE 214,2
e. SQUARE 215,3

12. Analise as afirmativas abaixo sobre o povoamento 
do território catarinense.

1. Quando Manoel Preto recebeu a governadoria 
da Ilha de Santa Catarina, em 1629, iniciou-se 
o processo de concessões de terras no litoral.

2. Em torno de 1658, Manoel Lourenço de 
Andrade, acompanhado de familiares, traba-
lhadores livres e escravos, tomou posse de uma 
sesmaria nas proximidades do rio São Francisco.

3. O Bandeirante Francisco Dias Velho, em 
torno de 1673, acompanhado de familiares e 
indígenas, deu início ao povoamento da ilha, 
com a fundação da vila de Nossa Senhora do 
Desterro.

4. Após a chegada do grupo de Dias Velho, cente-
nas de vicentistas se instalaram na vila de Nossa 
Senhora do Desterro, que foi destruída por 
piratas em 1675 e sua população, dizimada.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

9. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Em: “Nas casas em que servia ao jantar”, o verbo 
“servir” é transitivo direto. Tem o significado de 
servir as pessoas na hora do jantar.

b. SQUARE Em: “Eu aspiro o pó da tua ganância e tu aspiras 
à posição mais alta da empresa”, a regência do 
verbo “aspirar” está correta, já que ambos os 
objetos são diretos.

c. SQUARE O verbo preferir pede dois complementos. 
Exemplo disso é a frase: “Ela preferia mais doces 
do que salgados, já que era uma glutona.” Os 
complementos, neste caso, são: “doces” e “salga-
dos”. Está, pois, correta a regência verbal na frase.

d. SQUARE Analise as frases: “Quero um lugar à mesa” e 
“Quero bem a você”. Nessas frases o verbo 
“querer” apresenta, em ambas as frases, objeto 
indireto, a saber: “à mesa” e “a você”. Pode-se 
dizer, então, que nesse contexto esse verbo é 
transitivo indireto.

e. Check-square Observe: “Avisei a ele que teremos uma reunião 
social, ou como dizem os franceses, um “soirée.” 
Nessa frase, a regência do verbo “avisar” está 
correta, pois nesse contexto ele pede dois 
complementos: um indireto e outro direto, 
respectivamente.

10. Assinale a alternativa cuja frase apresenta correta 
concordância nominal ou verbal.

a. SQUARE A casa estava meia desarrumada.
b. SQUARE Haviam muitos talheres naquela mesa.
c. SQUARE Doce ou chocolate faz mal para minha saúde, 

pois não posso ingerir nem açúcar, nem cacau.
d. Check-square Naquela formatura, discursaram formando e 

paraninfo.
e. SQUARE Podem haver mais oportunidade para ela matar 

sua fome!
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Noções de Informática 5 questões

16. São formas válidas de exibição do Painel de Con-
trole do Windows 10 Pro em português.

1. Detalhes
2. Categoria
3. Ícones pequenos
4. Ícones grandes

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

17. Assinale a alternativa que contém uma opção 
válida para aferir a velocidade do processador e a 
quantidade de memória RAM existente no computa-
dor em um sistema operacional Windows 10 Pro em 
português a partir do Painel de Controle no modo de 
exibição de ícones pequenos.

a. Check-square Sistema
b. SQUARE Propriedades
c. SQUARE Segurança e Recursos
d. SQUARE Manutenção e Programas
e. SQUARE Gerenciador de Recursos

18. São Ferramentas Administrativas do Windows 10 
Pro em português.

1. Desfragmentar e Otimizar Unidades
2. Central de Rede e Compartilhamento
3. Agendador de Tarefas

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

13. São referências à desigualdade na produção e 
distribuição de alimentos no Brasil.

1. O Brasil é um dos maiores produtores de ali-
mento no mundo.

2. Mais de 1 milhão de brasileiros sofre com 
desnutrição pela falta de alimentos.

3. Em torno de 70% dos brasileiros apresentam 
problemas de peso e obesidade pelo excesso 
de consumo de alimentos.

4. É gritante a desigualdade na distribuição de 
alimentos, pois muitos brasileiros não têm 
recursos suficientes para adquiri-los.

5. Aproximadamente, 20 % de todo o alimento 
produzido no país são desperdiçados.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.

14. Assinale a alternativa correta sobre um problema 
ecológico relevante ocorrido no Brasil, no segundo 
semestre do ano em curso.

a. SQUARE Poluição do Rio Canoas.
b. Check-square Incêndios na floresta amazônica.
c. SQUARE Vazamento radioativo em Angra II.
d. SQUARE Ruptura da Barragem de Brumadinho.
e. SQUARE Explosão de oleoduto da Petrobras em 

São Paulo.

15. Assinale a alternativa correta sobre a indústria 
instalada no município de Florianópolis e que supera 
a indústria do turismo em arrecadação:

a. SQUARE Têxtil.
b. SQUARE Moveleira.
c. Check-square Tecnológica.
d. SQUARE Pesqueira.
e. SQUARE Naval.
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23. Entre 13 trabalhadores de uma empresa serão 
escolhidos 1 para receber um prêmio de R$ 1000,00 e 
outro para receber um prêmio de R$ 900,00.

De quantas maneiras diferentes pode ser feita a esco-
lha dos trabalhadores que receberão os prêmios?

a. SQUARE Mais do que 170
b. SQUARE Mais do que 160 e menos que 170
c. Check-square Mais do que 150 e menos que 160
d. SQUARE Mais do que 140 e menos que 150
e. SQUARE Menos do que 140

24. Uma pessoa possui uma lista com 10 cidades que 
gostaria de visitar. Em suas férias decide ir conhecer 
duas destas 10 cidades.

De quantas maneiras diferentes ela pode escolher as 
cidades que irá conhecer durante suas férias?

a. SQUARE Mais do que 70
b. SQUARE Mais do que 60 e menos que 70
c. SQUARE Mais do que 50 e menos que 60
d. Check-square Mais do que 40 e menos que 50
e. SQUARE Menos do que 40

25. Assinale a alternativa com a afirmação logica-
mente equivalente à sentença “Se João é bondoso e 
José não é confiante, então Maria não é egoísta”.

a. Check-square Se Maria é egoísta então João não é bondoso 
ou José é confiante.

b. SQUARE Se Maria é egoísta então João não é bondoso e 
José é confiante.

c. SQUARE Se Maria não é egoísta então João é bondoso e 
José não é confiante.

d. SQUARE Se Maria não é egoísta então João é bondoso 
ou José não é confiante.

e. SQUARE Se Maria é egoísta então João é bondoso ou 
José é confiante.

19. Qual o conjunto de teclas de atalho que quando 
pressionado abre a caixa de diálogo Executar do Win-
dows 10 Pro em português?

a. SQUARE Ctrl + E
b. Check-square Tecla do Windows + R
c. SQUARE Tecla do Windows + E
d. SQUARE Tecla do Windows + L
e. SQUARE Tecla do Windows + Ctrl + L

20. Qual a função do recurso do MS Word  
do Office 365 Business em português repre-
sentado pelo ícone ao lado?

a. SQUARE Apagar o texto.
b. SQUARE Inserir uma imagem no documento.
c. SQUARE Pintar uma imagem flutuante no documento.
d. SQUARE Sublinhar o texto, aplicando uma linha de subli-

nhado de qualquer cor.
e. Check-square Destacar o texto, realçando-o com uma cor 

brilhante.

Raciocínio Lógico 5 questões

21. Quantos números entre 10 e 88 existem tais que 
invertendo a ordem de seus algarismos obtemos um 
número maior que o número original?

a. SQUARE 32
b. SQUARE 34
c. Check-square 35
d. SQUARE 36
e. SQUARE 38

22. Uma urna contém 16 bolas, numeradas de 1 a 16. 
Sorteando-se uma bola ao acaso, qual a probabilidade 
de o número desta bola ser um número múltiplo de 4?

a. SQUARE 18,75%
b. SQUARE 20%
c. SQUARE 22,25%
d. Check-square 25%
e. SQUARE 27,5%
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29. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE A Lei Orgânica Municipal no 63 trata dos servi-
dores militares da Administração.

b. Check-square A Lei Complementar no 63/2003 institui o regime 
jurídico dos servidores públicos da Administra-
ção Direta do Município de Florianópolis.

c. SQUARE A Lei no 63/2003 é a Lei Orgânica do Município 
de Florianópolis.

d. SQUARE A Lei Orgânica da cidade de Florianópolis insti-
tuiu o regime jurídico dos servidores públicos.

e. SQUARE A Lei no 63/2003 diz respeito apenas aos servi-
dores da Administração Indireta.

30. Define a LC 63/2003 que o servidor ocupante 
de cargo de provimento efetivo será aposentado na 
forma e nas condições previstas:

a. SQUARE Apenas na Constituição Estadual.
b. SQUARE Apenas na Lei Orgânica Municipal.
c. Check-square Nas Constituições Federal e Estadual e na Lei 

Orgânica do Município.
d. SQUARE Na Constituição Estadual e no Código Civil 

Brasileiro.
e. SQUARE Na Constituição Federal e no Código Municipal 

de Posturas.

Conhecimentos Específicos 15 questões

31. Os índices antropométricos são utilizados como 
o principal critério do acompanhamento do cresci-
mento e desenvolvimento infantil.

Assim sendo, os índices antropométricos adotados 
para a vigilância nutricional dos adolescentes são:

a. SQUARE O Índice de Massa Muscular e a circunferência 
abdominal.

b. SQUARE O peso por idade e a estatura por idade.
c. SQUARE O peso por estatura e a circunferência 

abdominal.
d. Check-square O Índice de Massa Muscular por idade e a esta-

tura por idade.
e. SQUARE O Índice de Massa Muscular por idade e o peso 

por idade.

Legislação Municipal 5 questões

26. Instituído na organização do serviço público, com 
denominação própria, atribuições específicas e exer-
cido por um titular, na forma estabelecida em lei.

No caso, a Lei Complementar no 63/2003 está se refe-
rindo à (ao):

a. SQUARE Classe.
b. SQUARE Carreira.
c. SQUARE Carreira Pública.
d. SQUARE Função Pública.
e. Check-square Cargo público.

27. Serviços que expõem direta e permanentemente 
os servidores a agentes nocivos à saúde, conforme a 
LC 63/2003, são considerados:

a. SQUARE Operações perigosas.
b. SQUARE Serviços nocivos à natureza.
c. SQUARE Serviços operacionais perigosos.
d. SQUARE Atividades altamente perigosas.
e. Check-square Atividades e operações insalubres.

28. De acordo com a LC 63/2003:

a. Check-square O provimento de cargo público decorre da 
nomeação e completa-se com a posse e o 
exercício.

b. SQUARE A nomeação para cargo público decorre da 
posse.

c. SQUARE O exercício para o cargo público independe da 
posse.

d. SQUARE O provimento de cargo público independe da 
nomeação.

e. SQUARE O exercício de cargo público antecede o ato de 
nomeação.
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34. Analise as afirmativas abaixo sobre os cuidados 
de enfermagem no pós-operatório imediato.

1. Caso o paciente tenha recebido anestesia 
peridural, o mesmo deve ficar sem travesseiro, 
até que esteja totalmente consciente, ou a 
critério médico.

2. Observar diurese. A primeira micção deve 
ocorrer nas primeiras 12 horas pós-cirurgia.

3. Os sinais vitais devem ser verificados de 15 
em 15 minutos na primeira hora pós-cirúrgica, 
de 30 em 30 minutos, na segunda hora e de 
hora em hora a partir da terceira à quarta hora. 
Dependendo das condições do paciente, o 
esquema pode ser alterado.

4. Iniciar deambulação precoce a fim de evitar 
complicações pulmonares, circulatórias e 
intestinais.

5. Observar sinais e sintomas de hemorragia 
(pulso filiforme, taquipneia, taquicardia, pros-
tração,  sudorese, pele fria, palidez, indicado-
res de choque hipovolêmico).

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

35. O termo higienização das mãos engloba a 
higienização:

a. SQUARE simples, antisséptica e cirúrgica.
b. SQUARE simples, antisséptica e fricção antisséptica.
c. Check-square simples, antisséptica, cirúrgica e fricção 

antisséptica.
d. SQUARE simples, degermante, cirúrgica e fricção 

antisséptica.
e. SQUARE simples, antisséptica, degermante e cirúrgica.

32. São considerados sinais de probabilidade de 
gravidez:

a. SQUARE aumento do abdômen, amenorreia, náuseas e 
ou vômitos, alterações uterinas percepção do 
pulso vaginal e palpação do contorno fetal.

b. SQUARE aumento do abdômen, polaciúria, alterações 
nas mamas, percepção do pulso vaginal, náu-
seas e vômitos, alteração de cor da vulva e 
meato urinário e palpação do contorno fetal.

c. Check-square aumento do abdômen, alterações uterinas, 
percepção do pulso vaginal, alteração de cor da 
vulva e meato urinário, além da mucosa vaginal 
e palpação do contorno fetal.

d. SQUARE aumento do abdômen, amenorreia, polaciúria, 
alterações uterinas e nas mamas, percepção 
do pulso vaginal e dos batimentos cardiofetais 
e alteração de cor da vulva, meato urinário e 
mucosa vaginal.

e. SQUARE aumento do abdômen, alterações da mucosa 
vaginal e no meato urinário, amenorréa, vômi-
tos, dor de baixo ventre.

33. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) em relação ao curativo cirúrgico.

( ) A limpeza da ferida deve ser realizada com 
técnica que minimize o trauma mecânico e 
químico.

( ) Em feridas com presença de tecido de granu-
lação, a irrigação deve ser suave, reduzindo o 
risco de dano ao tecido neoformado.

( ) O uso de antissépticos retarda a formação do 
tecido de granulação.

( ) Manter a incisão fechada com curativo estéril 
por 48 horas após o ato cirúrgico.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. Check-square V • V • V • F
b. SQUARE V • V • F • F
c. SQUARE V • F • V • F
d. SQUARE F • V • V • V
e. SQUARE F • F • V • V
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38. A citologia oncótica é o exame de rastreamento 
universal para o câncer de colo do útero, independen-
temente da orientação sexual.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. A sua realização é recomendada para todas as 
mulheres entre 24 e 75 anos.

2. Não há indicação para rastreamento do cân-
cer de colo do útero e seus precursores em 
mulheres que não iniciaram a vida sexual.

3. Mulheres que fizeram histerectomia subtotal 
(com permanência do colo do útero), devem 
seguir rotina de rastreamento.

4. O rastreamento deve ser realizado a partir de 
25 anos em todas as mulheres que iniciaram 
atividade sexual, a cada três anos, se os dois 
primeiros exames anuais forem normais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

39. Na verificação da pressão arterial, é importante 
que o Técnico de Enfermagem esteja atento aos valo-
res encontrados.

Assim sendo, denomina-se crise hipertensiva em 
paciente adulto, pressão arterial sistólica maior ou 
igual a      mmHg e/ou pressão arterial diastó-
lica maior ou igual a      mmHg, podendo ou 
não estar acompanhada de sinais e sintomas.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE 140 • 120
b. SQUARE 150 • 110
c. SQUARE 160 • 130
d. SQUARE 170 • 110
e. Check-square 180 • 120

36. Na verificação da glicemia capilar em adultos, 
alguns cuidados são necessários:

1. Realizar a higienização das mãos e calçar luvas 
estéreis.

2. Certificar-se de que a fita reagente está na 
validade.

3. Antes da punção, limpar a área com algodão 
embebido em Álcool a 70%, após secar o local 
com algodão limpo e seco.

4. Com a lanceta estéril fazer uma punção na 
ponta do dedo escolhido, preferencialmente 
na lateral do dedo, onde a dor é minimizada.

5. Ligar o aparelho e colocar a fita no glicosí-
metro após ter coletado a gota de sangue no 
local adequado e fazer a leitura.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

37. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) no que diz respeito às normas gerais 
para a aspiração de secreções.

( ) Manter durante a aspiração uma pressão 
entre 80 e 120 mmHg.

( ) Deixar o paciente descansar entre as 
aspirações.

( ) Administrar solução salina estéril antes da 
aspiração para fluidificar as secreções.

( ) Trocar o intermediário de aspiração somente 
em casos de sujidades ou rachaduras.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • F
b. Check-square V • V • F • V
c. SQUARE V • F • V • F
d. SQUARE F • V • F • V
e. SQUARE F • F • V • V
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42. O rastreamento do câncer de mama no Brasil é 
realizado por meio da mamografia.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ) em relação ao assunto.

( ) Os fatores de risco que aumentam as possibili-
dades do surgimento da doença são: menarca 
precoce, menopausa tardia, nuliparidade, 
antecedentes familiares de câncer de mama 
(especificamente na mãe e nas irmãs).

( ) O rastreamento do câncer de mama no Brasil 
é realizado por meio da mamografia bianual 
para mulheres entre 40 e 69 anos.

( ) Mulheres que apresentam risco muito elevado 
para a doença devem iniciar o rastreamento 
com exame clínico das mamas e mamografia 
anuais a partir dos 35 anos.

( ) No Brasil, o câncer de mama é o segundo tipo 
mais incidente na população feminina.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. Check-square V • F • V • V
b. SQUARE V • F • V • F
c. SQUARE V • F • F • V
d. SQUARE F • V • V • F
e. SQUARE F • F • V • V

40. Enumere a sequência abaixo, em ordem de priori-
dade, da avaliação inicial da vítima de trauma:

( ) Ventilação (verificação da respiração)
( ) Incapacidade  

(avaliação do estado neurológico)
( ) Via aérea (manutenção da  

permeabilidade das vias aéreas)
( ) Exposição (remoção das roupas  

e avaliação completa)
( ) Circulação (verificação do pulso  

e de presença de hemorragias)

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE 1 • 3 • 2 • 4 • 5
b. Check-square 2 • 4 • 1 • 5 • 3
c. SQUARE 3 • 1 • 4 • 5 • 2
d. SQUARE 4 • 2 • 3 • 1 • 5
e. SQUARE 5 • 3 • 2 • 4 • 1

41. Analise as afirmativas abaixo em relação à imuni-
zação contra o Sarampo.

1. Devido ao grande surto de Sarampo no Bra-
sil, o Ministério da Saúde, recomenda que 
adultos até 29 anos de idade, que receberam 
apenas uma dose da vacina, completem o 
esquema vacinal com a segunda dose.

2. As vacinas que protegem contra o Sarampo 
são a dupla viral, a Tríplice viral e a Tetraviral.

3. Pessoas com quadros passageiros, como gripe 
ou dengue, devem ser aconselhadas a não 
tomar a vacina, mesmo que não estejam na 
fase aguda da doença.

4. Gestantes e indivíduos com imunidade com-
prometida não devem tomar a vacina contra 
o Sarampo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.



Página 12

Prefeitura de Florianópolis • Concurso Público • Edital 002/2019

M12 Técnico de Enfermagem

44. Analise as afirmativas abaixo acerca dos cuidados 
na inserção do cateter periférico.

1. O uso de luvas substitui a necessidade de 
higiene das mãos.

2. Para terapia intravenosa devem ser selecio-
nados cateteres de menor calibre e compri-
mento de cânula, pois causam menos flebite 
mecânica e menos obstrução do fluxo sanguí-
neo dentro da veia.

3. A cânula do cateter deverá ser estabilizada, 
utilizando-se técnica asséptica, antes de se 
realizar o curativo/cobertura.

4. O cateter periférico instalado em situação 
de emergência com comprometimento da 
técnica asséptica deve ser trocado tão logo 
quanto possível.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

43. Na aferição do peso em crianças maiores de 
2 anos, adolescentes e adultos com balança mecânica 
de plataforma, é necessário seguir alguns passos 
sequenciais para que não ocorra alteração no valor:

Enumere corretamente a sequência de passos abaixo:

( ) Esperar até que a agulha do braço e o fiel 
estejam nivelados e travar a balança.

( ) Posicionar o indivíduo de costas para a balança, 
descalço, com o mínimo de roupa possível, no 
centro do equipamento, ereto, com os pés jun-
tos e os braços estendidos ao longo do corpo.

( ) Destravar a balança, verificar se a balança está 
calibrada – a agulha do braço e o fiel devem 
estar nivelados.

( ) Após a calibração da balança, ela deve ser 
travada e só então a criança, adolescente 
ou adulto deve subir na plataforma para ser 
pesado.

( ) Fazer a leitura e retirar a criança, adolescente 
ou adulto.

( ) Destravar a balança e mover o cursor maior 
sobre a escala numérica, para marcar os quilos 
e os gramas.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE 1 • 2 • 5 • 3 • 4 • 6
b. SQUARE 1 • 3 • 5 • 2 • 6 • 4
c. SQUARE 4 • 5 • 3 • 2 • 6 • 1
d. Check-square 5 • 3 • 1 • 2 • 6 • 4
e. SQUARE 5 • 3 • 2 • 1 • 4 • 6
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

45. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) com relação à limpeza e desinfecção de 
equipamentos utilizados na assistência respiratória.

( ) A limpeza consiste na remoção de sujidade visí-
vel (orgânica e inorgânica), indispensável para o 
processamento de todos os produtos ou equi-
pamentos críticos, semicríticos e não críticos.

( ) Se um equipamento não for rigorosamente 
limpo, os processos de desinfecção e de esteri-
lização irão deteriorar a matéria orgânica e não 
haverá problemas no processo.

( ) A esterilização a vapor ou a desinfecção de 
alto nível pelo calor úmido em temperaturas 
superiores a 70°C por 30 minutos devem ser 
usadas, sempre que possível.

( ) Após a desinfecção química, os equipamentos 
devem ser rigorosamente lavados com água, 
secados e embalados, tomando cuidado para 
que não sejam contaminados.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • V
b. SQUARE V • V • V • F
c. Check-square V • F • V • V
d. SQUARE F • F • V • V
e. SQUARE F • F • V • F
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