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Execução:

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL - SC
CADERNO DE PROVAS DE CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ORIENTAÇÕES GERAIS
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES
ABAIXO:

c) se recusar a entregar o CADERNO DE PROVA e/ou CARTÃO-RESPOSTA, quando terminar o tempo estabelecido;

•

Você recebeu do fiscal de sala o material:
caderno de prova e cartão-resposta.

d) manter ou tentar manter qualquer tipo de
comunicação com outros candidatos.

•

A prova terá duração de 3 (três) horas incluindo o tempo de preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.

•

•

O prazo mínimo de permanência em sala é
de 1 (uma) hora.

Os fiscais não estarão autorizados a emitir
opinião, nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe, exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da questão e decidir a resposta.

•

Autorizado o início da prova, verifique se
este caderno contém questões objetivas de
conhecimentos específicos, conhecimentos
gerais, matemática e de língua portuguesa,
conforme edital. Verifique se o material está
em ordem e se o seu nome, CPF e número
de inscrição conferem com os que aparecem
no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, comunique imediatamente o fiscal.

•

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de
sala o CADERNO DE PROVA E O CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE A LISTA DE PRESENÇA. Está permitido levar apenas o rascunho
do gabarito que se encontra na última página do caderno de prova.

•

Após a realização da prova o candidato deverá imediatamente sair das instalações físicas do local da prova.

Todas as questões da prova são de múltipla
escolha. Para cada umas das questões objetivas, são apresentadas quatro alternativas (A, B, C ou D) e somente uma corresponde à alternativa correta.

•

Os últimos três candidatos deverão sair
juntos e entregar simultaneamente o cartão resposta e o caderno de provas.

•

Na hipótese de ocorrer anulação de questões, estas serão consideradas como respondidas corretamente por todos os candidatos.

•

O gabarito da prova estará disponível em
03/12/2017, a partir das 17h, na página da Prefeitura Municipal de Capinzal/SC
(http://www.capinzal.sc.gov.br) e na página da Unoesc (www.unoesc.edu.br)

•

•

Assinale UMA RESPOSTA: a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão,
mesmo que uma das respostas esteja correta.

•

No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das
letras que correspondem às respostas corretas deve ser realizada com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma
contínua e densa cobrindo todo o espaço
compreendido pelos círculos. A Leitora Óptica é sensível a marcas escuras, portanto
preencha os campos de marcação completamente. Exemplo:

•

CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não
risque, não amasse, não dobre, não suje,
pois ele é insubstituível.

•

SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO
o candidato que:

a) durante a realização da prova utilizar, relógio, telefone celular, qualquer tipo de equipamento eletrônico ou fontes de consultas
de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala de prova levando consigo o CADERNO DE PROVA e/ou o CARTÃO-RESPOSTA;
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PORTUGUÊS
QUESTÃO 1
Assinale a alternativa em que a separação
de sílabas da palavra está errada.
(A) exceção: ex-ce-ção.
(B) adjetivo: a-dje-ti-vo.
(C) maligno: ma-lig-no.
(D) sociedade: so-cie-da-de.
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I. Aditiva.
II. Adversativa.
III. Alternativa.
IV. Explicativa.
(A) II – I – III – IV.
(B) I – III – IV – II.
(C) II – I – IV – III.
(D) II – IV – III – I.
QUESTÃO 5

QUESTÃO 2
Assinale a alternativa que preenche corretamente a frase:
_____ informações que foram solicitadas____
funcionária que trabalhava ____ noite estavam
escritas ____ lápis.
(A) Às
(B) As
(C) As
(D) Às

–
–
–
–

à
à
a
a

–
–
–
–

a
à
à
a

–
–
–
–

a.
a.
à.
à.
QUESTÃO 3

Assinale a alternativa errada quanto ao
uso dos pronomes:
(A) Nunca lhe direi nada.
(B) Dir-lhe-ei em breve quanto vou receber.
(C) Me diga, você vem?
(D) Quem me dirá a verdade?

A frase: “Que menina audaciosa!” é:
(A) Exclamativa.
(B) Interrogativa.
(C) Optativa.
(D) Imperativa.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 6
__
Qual o resultado da expressão 2 - √16 + 32?
(A) 3.
(B) 12.
(C) 15.
(D) 7.
QUESTÃO 7
Que porcentagem representa a parte da
pizza destacada na figura a seguir?

QUESTÃO 4
Classifique as conjunções coordenativas
das frases a seguir e assinale a alternativa com a ordem correta:
(
(
(
(

) Deseja obter uma boa nota, contudo não
se dedica aos estudos.
) Teve boa nota porque estabeleceu uma
rotina de estudos.
) Ou estuda ou vai continuar fracassando.
) O rapaz não só passou no concurso, mas
também obteve a melhor nota.

Disponível em: <http://smartkids.com.br/colorir/desenho-dia-da-pizza>.

(A) 10%.
(B) 18%.
(C) 25%.
(D) 27,5%.
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QUESTÃO 8

CONHECIMENTOS GERAIS

Quantas réguas de 15 cm cada uma seriam necessárias para se fazer um percurso de 1 Km em linha reta?

QUESTÃO 11

(A) 66,66.
(B) 6.666,66.
(C) 666,66.
(D) 66.666,66.

Capinzal foi emancipada do Município de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Campos Novos.
Joaçaba.
Piratuba.
Ouro.

QUESTÃO 9
Duas empresas de ônibus partem do mesmo terminal às 10:00 da manhã. Sabendo-se que o ônibus vermelho parte de 30 em
30 minutos, e o ônibus amarelo, de 45 em
45 minutos, assinale o primeiro horário a
partir das 18:00 que essas duas empresas
voltariam a sair juntas.

QUESTÃO 12
Comemora-se a emancipação político-administrativa de Capinzal em:
(A) 17
(B) 25
(C) 14
(D) 07

de
de
de
de

fevereiro.
janeiro.
agosto.
setembro.
QUESTÃO 13

A Biblioteca Pública Municipal de Capinzal
recebe o nome de:

Disponível em: <https://pt.dreamstime.com/ilustra%C3%A7%C3%A3o-stock-opini%C3%A3o-lateral-de-dois-nibus-image42121761>.

(A) 18:15.
(B) 19:00.
(C) 18:30.
(D) 18:45.

QUESTÃO 14
O Município de Capinzal faz divisa com o
município de:
QUESTÃO 10

Uma escola possui 800 alunos, dos quais
350 são meninos. Dessa forma, qual é a
razão entre o número de meninas e o total
de alunos dessa escola?
(A) 5/8.
(B) 7/8.
(C) 9/16.
(D) 12/16.

(A) Prefeito Silvio Santos.
(B) Prefeito Antonio Lopes.
(C) Vereador Rolindo Casagrande.
(D) Vereador Silvio Santos.

(A) Peritiba.
(B) Joaçaba.
(C) Alto Bela Vista.
(D) Erval Velho.
QUESTÃO 15
Em qual cidade ocorreu recentemente um
ataque efetuado pelo atirador Stephen
Paddock?
(A) São Paulo.
(B) Paris.
(C) Nova York.
(D) Las Vegas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16
O caderno de atenção básica n. 13, que
trata sobre o “Controle dos Cânceres de
colo de útero e de mama”, do ano 2013,
cita recomendações no rastreamento dos
cânceres de colo de útero e de mama. Entre as atribuições do auxiliar/técnico de
enfermagem pode-se citar, exceto:
(A) Realizar consulta de enfermagem e o exame clínico das mamas, de acordo com a faixa etária e quadro clínico da usuária.
(B) Atender às usuárias de maneira integral.
Realizar cuidado paliativo, na UBS ou no
domicílio, de acordo com as necessidades
da usuária.
(C) Participar do gerenciamento dos insumos
necessários para a adequada realização do
exame citopatológico.
(D) Contribuir, participar e realizar atividades
de educação permanente.
QUESTÃO 17
A Resolução Cofen n. 358, de 15 de outubro de 2009, dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a
implementação do processo de enfermagem em ambientes, públicos ou privados.
Indique qual opção é verdadeira.
(A) Ao enfermeiro, observadas as disposições
da Lei n. 7.498, de 25 de junho de 1986,
e do Decreto n. 94.406, de 08 de junho de
1987, que a regulamenta, incumbe a liderança na execução e avaliação do Processo
de Enfermagem, de modo a alcançar os resultados de enfermagem esperados.
(B) O Processo de Enfermagem deve estar baseado em um suporte teórico que oriente
a coleta de dados, o estabelecimento de
diagnósticos de enfermagem, a implementação e o planejamento das ações, e que
não necessariamente forneça a base para
a avaliação dos resultados de enfermagem
alcançados.
(C) O Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de
Enfermagem, em conformidade com o disposto na Lei n. 7.498, de 25 de julho de
1986, e no Decreto n. 94.406, de 08 de
julho de 1987, que a regulamenta, não
participam da execução do Processo de Enfermagem.
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(D) Compete apenas ao Conselho Federal de
Enfermagem promover as condições, entre
as quais firmar convênios ou estabelecer
parcerias, para o cumprimento dessa Resolução.
QUESTÃO 18
Em 2009, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) lançou um manual sobre a higienização das mãos nos vários cenários da
assistência à saúde. Considerando a semiotécnica da higienização das mãos e as
diretrizes que regem a segurança do paciente, avalie as afirmações a seguir.
I.

A higienização das mãos engloba higienização simples, higienização antisséptica, fricção antisséptica com preparação alcoólica e
antissepsia cirúrgica.
II. Para a higienização simples das mãos em
local onde haja possibilidade de exposição
a agente biológico, é facultativa a existência de lavatório exclusivo provido de água
corrente, álcool, toalha descartável ou de
tecido e lixeira com sistema de abertura
com contato manual.
III. Os cinco momentos para a higienização das
mãos são: antes de contato com o paciente; antes da realização de procedimento
asséptico; após risco de exposição a fluidos
corporais; após contato com o paciente;
após contato com áreas próximas ao paciente.
IV. Em geral, a higienização com sabonete líquido remove a microbiota transitória, tornando as mãos limpas. Esse nível de descontaminação é suficiente para os contatos
sociais em geral e para a maioria das atividades práticas nos serviços de saúde.
É correto apenas o que se afirma em:
(A) I e IV.
(B) III e IV.
(C) I e III.
(D) I, II e III.
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QUESTÃO 19

QUESTÃO 21

Com a finalidade de promover práticas
seguras no uso de medicamentos em estabelecimentos de saúde, o Ministério da
Saúde e a Anvisa, em parceria com Fiocruz
e Fhemig, desenvolveram o Protocolo de
Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos. Considerando as
diretrizes que regem a segurança do paciente, avalie as afirmações a seguir.

As suprarrenais, também conhecidas
como adrenais, são glândulas que, como
seu próprio nome diz, localizam-se acima
dos rins. As adrenais exercem funções importantes no organismo por meio da produção de hormônios. Dessa forma, analise
as assertivas:

I.

A equipe de enfermagem tem seguido tradicionalmente os cinco certos na administração de medicamentos, e, mais recentemente, foram introduzidos mais dois
certos, configurando-se em “os sete certos
na administração de medicamentos”.
II. Os sete certos na administração de medicamentos consistem em: paciente certo;
medicamento certo; via certa; hora certa;
dose certa; documentação certa (registro
certo); e razão.
III. Recente artigo identifica nove certos para a
administração de medicamentos, são eles:
paciente certo, medicamento certo, via certa, hora certa, dose certa, registro certo,
ação certa, forma certa e resposta certa.
IV. É recomendável que as unidades de saúde
instituam a prática de dupla checagem por
dois profissionais para os cálculos de diluição e administração de medicamentos potencialmente perigosos ou medicamentos
de alta vigilância.
É correto apenas o que se afirma em:
(A) I, II, III e IV.
(B) I e II.
(C) I e III.
(D) I, II e IV.
QUESTÃO 20
Considerando-se os cuidados gerais no
preparo e na administração de medicamentos, deve-se:
(A) ler o rótulo do medicamento uma vez antes
de prepará-lo e administrá-lo.
(B) deixar o medicamento próximo ao leito,
caso o paciente esteja ausente.
(C) observar a regra dos nove certos, antes da
administração de um medicamento.
(D) checar o horário do medicamento na prescrição, caso o paciente esteja ausente.

I.

As glândulas suprarrenais são pequenos
corpos amarelados e achatados. Secretam
vários hormônios, entre eles Cortisol, Adrenalina, Aldosterona, Adrogênios e Estrogênios.
II. Cortisol: é o chamado hormônio do estresse, e uma de suas principais funções é garantir a saída de glicose do nosso organismo, pois esta não é necessária para manter
as funções do organismo.
III. Adrenalina: hormônio do estresse. Quando
liberado, diminui a frequência cardíaca, a
pressão arterial e o aporte do sangue para
os músculos, aumenta a glicose disponível
para as células e dilata as pupilas.
IV. Aldosterona: age no rim controlando os níveis de sódio e potássio na urina e no sangue. É um dos principais hormônios no controle da pressão arterial.
Estão corretas:
(A) I e II.
(B) I, II e IV.
(C) I e IV.
(D) II, III e IV.
QUESTÃO 22
Um menino com seis anos de idade recebeu a prescrição de 0,75 mg de digoxina
por via intravenosa. Após a administração
do medicamento, a criança ficou agitada
e começou a vomitar. O técnico em enfermagem detectou que haviam sido administradas três ampolas, cada uma com 2
mL, contendo 0,25 mg/mL de digoxina,
conforme registrado no dispensário de
medicações. A partir dessas informações,
conclui-se que houve:
(A) erro de omissão, pois outro técnico em
enfermagem deveria ter supervisionado o
preparo e a administração do medicamento.
(B) erro de preparo, pois a diluição do medicamento foi incorreta.
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(C) erro de administração, pois a criança apresentou reações após a administração do
medicamento.
(D) erro de dose, pois foi administrada uma
dose diferente da prescrita.
QUESTÃO 23
A identificação do paciente é prática indispensável para garantir a segurança do paciente em qualquer ambiente de cuidado
à saúde, incluindo, por exemplo, unidades
de pronto atendimento, coleta de exames
laboratoriais e atendimento domiciliar e
em ambulatórios. Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso sobre as afirmações
referentes às medidas de segurança na
identificação do paciente:
(
(

(

(

) Desenvolva formas para igualar pacientes com o mesmo nome.
) Encoraje o paciente e a família a participar de todas as fases do processo de
identificação e esclareça sua importância.
) Realize a identificação dos frascos de
amostra de exames na presença do paciente, com identificações que permaneçam nos frascos durante todas as fases
de análise (pré-analítica, analítica e pós-analítica).
) Confirme a identificação do paciente na
pulseira, na prescrição médica e no rótulo do medicamento/hemocomponente
antes de sua administração.

Assinale a alternativa
sequência correta.
(A) F – V – V – V.
(B) V – V –V –F.
(C) V – V – V – V.
(D) F – F – V – V.

que

contém

a
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QUESTÃO 24
Paciente relata que há dois meses iniciou
quadro de artralgia e calor em joelho esquerdo, sem rigidez ou crepitação associadas. Em um episódio de algia aguda o
médico lhe prescreveu Dexametasona 8
mg EV, porém na Estratégia de Saúde da
Família está disponível um frasco ampola
de Dexametasona 4 mg/mL em frasco de
2,5 ml. Assinale a alternativa que indica a
quantidade de ml a ser administrada.
(A) Será aspirado 1,5 ml do frasco ampola.
(B) Serão aspirados 2 ml do frasco ampola.
(C) Serão aspirados 3,5 ml do frasco ampola.
(D) Serão aspirados 4 ml do frasco ampola.
QUESTÃO 25
A eclampsia trata-se de uma toxemia gravídica com convulsões. A eclampsia está
relacionada a qual das patologias de base?
(A) Quadro séptico.
(B) Síndrome hipertensiva.
(C) Meningite.
(D) Síndrome conversiva.
QUESTÃO 26
O Artigo 2º da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, cita que “A saúde é um
direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” A referida Lei dispõe sobre:
(A) A participação da comunidade na gestão do
Sistema Único de Saúde.
(B) Todo cidadão é igual perante o sus e será
atendido conforme sua necessidade.
(C) As transferências intergovernamentais de
recursos financeiros.
(D) As condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, bem como organização e funcionamento dos serviços de
saúde.
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QUESTÃO 27
A Hanseníase é uma doença causada por
um parasita intracelular obrigatório, com
afinidade por células cutâneas e por células dos nervos periféricos, que se instala
no organismo da pessoa infectada, podendo se multiplicar. O tempo de multiplicação do bacilo é lento, podendo durar,
em média, de 11 a 16 dias. Indique qual é
o patógeno que causa a Hanseníase.
(A) Bacilo de Koch.
(B) Bacilo de doderlein.
(C) Treponema pallidum.
(D) Mycobacterium leprae.
QUESTÃO 28
A estrutura da Rede de Frio permeia as
três esferas administrativas, organizando-se em instâncias com fluxos de distribuição e armazenamento basicamente
verticalizados. Dessa forma, indique a opção que cita as instâncias que fazem parte
desse Sistema obedecendo à hierarquia.
(A) Nacional – Regional – Estadual – Local –
Municipal.
(B) Nacional – Estadual – Regional – Municipal
– Local.
(C) Local – Municipal – Regional – Estadual –
Nacional.
(D) Municipal – Estadual – Nacional – Regional
– Local.
QUESTÃO 29
A Portaria n. 204, de 17 de fevereiro de
2016, define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e
eventos de saúde pública nos serviços de
saúde públicos e privados em todo o território nacional, nos termos do anexo, e
dá outras providências. Dentre as doenças, agravos e eventos de saúde pública
apresentados a seguir, indique qual alternativa não contém apenas casos de notificação compulsória.
(A) Acidente de trabalho: grave, fatal e em
crianças e adolescentes; Hipertensão Arterial Sistêmica; Dengue – óbitos; Ebola;
Raiva humana.
(B) Acidente de trabalho com exposição a material biológico; Febre de Chikungunya; Cólera; Dengue – casos; Marburg.

(C) Acidente por animal peçonhento; Doença
de Creutzfeldt-Jakob; Febre do Nilo Ocidental e outras arboviroses de importância em
saúde pública; Leishmaniose Tegumentar
Americana; Peste.
(D) Acidente por animal potencialmente transmissor da raiva; Arenavírus; Evento de
Saúde Pública que se constitua ameaça à
saúde pública; Hepatites virais; Óbito: infantil e materno.
QUESTÃO 30
A variedade de materiais utilizados nos
estabelecimentos de saúde pode ser
classificada segundo riscos potenciais
de transmissão de infecções para os pacientes em três categorias: críticos, semicríticos e não críticos. De acordo com a
classificação de artigos segundo o risco e
potencial de contaminação, assinale a alternativa correta.
(A) Os artigos que entram em contato com a
pele não íntegra, porém, restrito às camadas da pele ou com mucosas íntegras são
chamados de artigos semicríticos e requerem desinfecção de médio ou de alto nível
ou esterilização. Ex.: agulhas, cateteres intravenosos e materiais de implante.
(B) Os artigos destinados aos procedimentos
invasivos em pele e mucosas adjacentes,
nos tecidos subepiteliais e no sistema vascular, bem como todos os que estejam diretamente conectados a esse sistema são
classificados em artigos críticos. Estes requerem esterilização. Ex.: cânula endotraqueal, equipamento respiratório, espéculo
vaginal e sonda nasogástrica.
(C) Os artigos destinados ao contato com a
pele íntegra e também os que não entram
em contato direto com o paciente são chamados de artigos não críticos e requerem
limpeza ou desinfecção de baixo ou médio
nível, dependendo do uso a que se destinam ou do último uso realizado. Ex.: termômetro e materiais usados em banho de
leito, como bacias, cuba rim, estetoscópio
e roupas de cama do paciente.
(D) Os artigos destinados ao contato com a
pele íntegra e também os que não entram
em contato direto com o paciente são chamados de artigos semicríticos e requerem
esterilização. Ex.: agulhas, cateteres intravenosos, termômetro e materiais usados
em banho de leito, como bacias, cuba rim,
estetoscópio e roupas de cama do paciente.
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