CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL ERVAL VELHO - SC
EDITAL N. 02/2017

CADERNO DE PROVAS
TÉCNICO EM ENFERMAGEM

___________________________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO

Execução:

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO - SC
CADERNO DE PROVAS DE CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
ORIENTAÇÕES GERAIS
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES A SEGUIR:
•

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

•

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.

•

Autorizado o início da prova, verifique se este caderno
contém questões objetivas de conhecimentos específicos, conforme solicitado no ato da inscrição, e questões de conhecimentos gerais, matemática e língua
portuguesa. 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 conferência do Caderno de Provas, caso
esteja incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal
de sala que o substitua, não cabendo reclamações
posteriores nesse sentido. O candidato deverá verificar, ainda, se o cargo em que se inscreveu se encontra devidamente identificado no Caderno de Provas.
Todas as questões da prova são de múltipla escolha.
Para cada umas das questões objetivas, são apresentadas quatro alternativas (A, B, C, D) e somente
uma delas corresponde à alternativa correta. 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:

•

O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira
responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma
haverá substituição dele por erro do candidato.

•

Não serão computadas questões não respondidas
nem questões que contenham mais de uma resposta
(mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou
rasura, ainda que legível.

•

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, durante a realização das provas:

a)

retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização;

b)

for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para
a execução de quaisquer questões/itens das provas;

c)

usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais
para a sua realização;

d)

utilizar-se de régua de cálculo, livros, calculadoras
e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos que não forem expressamente permitidos,
gravador, receptor e/ ou pagers, e/ou se comunicar
com outro candidato;

e)

faltar com a devida cortesia para com qualquer
membro da equipe de aplicação das provas, autoridades presentes e/ou outros candidatos;

f)

fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido
neste Edital;

g)

descumprir as instruções contidas no Caderno de
Provas e no Cartão de Respostas;

h)

recusar-se a entregar o Caderno de Provas e o Cartão de Respostas ao término do tempo destinado à
sua realização;

i)

ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o
Cartão de Respostas;

j)

não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender ao procedimento de coletar sua impressão digital;

k)

perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,
incorrendo em comportamento indevido;

l)

for surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular e/ ou quaisquer aparelhos eletrônicos
durante a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja desligado.

•

Não será permitida, também, ao candidato, a utilização de telefone celular ao final das provas, enquanto
estiver dentro da unidade de aplicação destas.

•

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

•

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de sala o
CADERNO DE PROVA e o CARTÃO-RESPOSTA. 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, não sendo mais permitido o ingresso aos sanitários.

•

Os três últimos candidatos permanecem em sala,
pois deverão entregar as provas simultaneamente.

•

Se do exame de recursos resultar anulação de item
integrante de prova, a pontuação correspondente a
esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

•

O gabarito preliminar da prova estará disponível em
28/01/2018, a partir das 17h, na página da Prefeitura
Municipal de Erval Velho (http://www.ervalvelho.sc.gov.
br) e na página da Unoesc (http://unoesc.edu.br/).
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PORTUGUÊS

QUESTÃO 5

QUESTÃO 1

Assinale a alternativa correta quanto à regência verbal:

Assinale a alternativa em que o plural do
substantivo composto está errado:
(A) cachorros-quentes.
(B) boas-vidas.
(C) quinta-feiras.
(D) abaixo-assinados.

(A) A menina aspirou ao doce aroma das flores.
(B) A menina aspirava o cargo de secretária.
(C) Quem assistia ao paciente era a enfermeira.
(D) Assisto aos filmes de sábado à noite.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 2

QUESTÃO 6

Classifique as frases e assinale a alternativa com a ordem correta:

Calcule a expressão
. Assim,
quanto é 30% do resultado dessa expressão?

I. Quem trouxe aquele bolo de chocolate?
II. Que flores lindas!
III. Colaborem, façam silêncio imediatamente!
IV. Como se vê, todos os grupos foram organizados.

(A) 1,5.
(B) 2,4.
(C) 3,2.
(D) 4,0.

(
(
(
(

)
)
)
)

Declarativa.
Interrogativa.
Imperativa.
Exclamativa.

QUESTÃO 7
Observe a imagem a seguir:

(A) IV – II – III – I.
(B) IV – I – III – II.
(C) III – I – IV – II.
(D) III – II – IV – I.
QUESTÃO 3
Assinale a alternativa errada quanto ao
par de antônimos.
(A) Progredir – regredir.
(B) Mal – bem.
(C) Explícito – implícito.
(D) Apagar – extinguir.
QUESTÃO 4
Assinale a alternativa errada quanto à
concordância nominal:
(A) Estavam perdidos o caderno e as cartas.
(B) Suco de laranja é bom para a saúde.
(C) Foi feito a entrega dos livros.
(D) A janela estava meio aberta.

Disponível em: http://alunosonline.uol.com.br/matematica/tres-erros-comuns-na-regra-tres.html. (Acessado em
06 de novembro de 2017).

Determine o valor de x da figura anterior,
e logo em seguida calcule a diferença entre os segmentos AC e DF. Então o resultado dessa operação é igual a:
(A) 30.
(B) 40.
(C) -100.
(D) 100.

2 | UNOESC

CONHECIMENTOS GERAIS - CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA DE ERVAL VELHO - SC

QUESTÃO 8

QUESTÃO 10

Determine a altura de uma árvore em um
determinado período do dia, sabendo que
nesse mesmo horário uma pessoa de 1,80
m produz uma sombra de 2,16 m.

Qual ou quais das equações a seguir
possuem como resposta um número
negativo?
I. 2x – 6 = 0
II. 3x + 7 = 8
III.
IV. 7x + 7 = -8 + 4x
(A) I, III e IV.
(B) I e III.
(C) II e IV.
(D) IV.

4,20 m
Disponível em: <http://ospassarosvoam.blogspot.com.
br/2012/10/desafio-arvore-e-sombra.html>. Acesso em:
06 nov. 2017.

(A) 3,50.
(B) 4,00.
(C) 4,80.
(D) 5,30.

CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 11
O Município de Erval Velho não faz divisa
com o município de:
(A) Herval d’Oeste.
(B) Campos Novos.
(C) Lacerdópolis.
(D) Joaçaba.

QUESTÃO 9
Observe o quadro a seguir que representa a quantidade de peças produzidas por
quatro funcionários de uma empresa de
São Paulo durante cinco dias e determine
a média de cada um deles.
Quantidade de peças produzidas por dia
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
A
10
9
11
12
8
B
15
12
16
10
11
C
11
10
8
11
12
D
8
12
15
9
11
Disponível em: <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/
matematica/variancia-desvio-padrao.htm>. Acesso em:
06 nov. 2017.
Funcionários

Assim, a diferença entre a maior e a menor média entre esses funcionários é de:
(A) 0,4.
(B) 1,3.
(C) 2,1.
(D) 2,8.

QUESTÃO 12
Onde hoje está Erval Velho foi fundado,
ainda no século XIX, o povoado de:
(A) Nossa Senhora de Lourdes.
(B) São Sebastião do Erval.
(C) Cruzeiro.
(D) Campo Alegre.
QUESTÃO 13
Reforma legislativa que tem gerado muitas discussões e entrou em vigor em novembro passado:
(A) Previdenciária.
(B) Política.
(C) Trabalhista.
(D) Tributária.
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QUESTÃO 14
O último Censo do IBGE (2010) apontou a
população de Erval Velho em:
(A) 4.352
(B) 5.352
(C) 2.352
(D) 8.352

habitantes.
habitantes.
habitantes.
habitantes.
QUESTÃO 15

Segundo o Estatuto do Servidor Público
de Erval Velho, o tempo para a posse em
cargo de concurso público é de:
(A) 20
(B) 60
(C) 30
(D) 15

dias.
dias.
dias.
dias.
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QUESTÃO 16
Considerando a semiotécnica da higienização das mãos e as diretrizes que regem
a segurança do paciente, avalie as afirmações a seguir e assinale a opção incorreta.
(A) A eficácia da higienização simples das mãos
depende da técnica utilizada e do tempo
gasto durante o procedimento, que normalmente dura, em média, de 4 a 10 segundos
– sem contar o tempo necessário para se
deslocar até a pia e retornar. O processo
completo leva muito mais tempo, sendo estimado em 20 a 25 segundos.
(B) As formulações alcoólicas têm sido indicadas como produto de escolha para a higienização das mãos se não houver sujeira
visível nestas, pois promovem a redução
microbiana.
(C) 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.
(D) 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.
QUESTÃO 17
O principal reservatório da tuberculose é
o homem. Outros possíveis reservatórios
são gado bovino, primatas, aves e outros
mamíferos. O agente etiológico da tuberculose é:
(A) Bacilo de Koch.
(B) Mycobacterium leprae.
(C) Plasmodium vivax.
(D) Schistosoma mansoni.
QUESTÃO 18
A dengue no Brasil caracteriza-se por um
cenário de transmissão endêmica/epidêmica em grande parte do País, determinada principalmente pela circulação simultânea de vários sorotipos virais e pela
presença disseminada do Aedes aegypti.
Perante esse cenário, a vigilância epidemiológica tem como objetivos, exceto:

(A) reduzir a magnitude de ocorrência de dengue por meio da identificação tardia de áreas com menor ocorrência de casos, visando
orientar ações integradas de prevenção,
controle e organização da assistência.
(B) realizar monitoramento para detecção precoce da circulação viral e mudança no padrão dos sorotipos.
(C) construir, manter e alimentar sistema(s)
de informações sobre dengue, visando ao
acompanhamento de tendência e à construção de indicadores epidemiológicos,
com o objetivo de orientar ações, avaliar a
efetividade dos programas de prevenção e
controle, bem como apoiar estudos e pesquisas voltadas ao aprimoramento da vigilância e controle.
(D) reduzir a ocorrência de óbitos evitáveis por
dengue mediante identificação dos seus
possíveis determinantes e definição de estratégias para aprimoramento da assistência aos casos.
QUESTÃO 19
A Portaria n. 2.436, de 21 de setembro de
2017, aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de
diretrizes para a organização da Atenção
Básica, no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS). Sobre esse tema, analise as
alternativas e indique a incorreta.
(A) A Atenção Básica será a principal porta de
entrada e centro de comunicação da RAS,
coordenadora do cuidado e ordenadora das
ações e serviços disponibilizados na rede.
(B) A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e
demandas do território, considerando os
determinantes e condicionantes de saúde.
(C) A Atenção Básica é o conjunto de ações
de saúde individuais, familiares e coletivas
que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos
e vigilância em saúde.
(D) Em determinadas situações será necessária a exclusão baseada em idade, gênero,
estado de saúde, condição socioeconômica,
escolaridade, limitação funcional e outras,
de modo a atender ao maior número de
pessoas.
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QUESTÃO 20

QUESTÃO 22

Paciente A. I. A., 32 anos, sexo masculino, pós-operatório imediato de amidalectomia, recebeu prescrição médica de Clindamicina 2 gramas endovenosa, diluída
em 100 ml de soro fisiológico 0,9% para
infundir em 55 minutos. Quantas gotas e
microgotas irão infundir por minuto?

Em um acidente (mordedura) grave com
animal (cão) desaparecido há necessidade de administração de soro antirrábico e
vacina antirrábica. Considerando a Nota
Informativa n. 26-SEI/2017-CGPNI/DEVIT/SVS/MS, assinale a alternativa que
contém a conduta adequada para este
caso.

(A) 18 gotas e 54 microgotas.
(B) 6 gotas e 18 microgotas.
(C) 36 gotas e 109 microgotas.
(D) 54 gotas e 162 microgotas.
QUESTÃO 21
Na rotina dos serviços de saúde, a vacinação contra o sarampo deve ser realizada conforme as indicações do Calendário
Nacional de Vacinação (Portaria n. 1.533,
de 18 de agosto de 2016, do Ministério
da Saúde e Nota Informativa n. 384, de
2016/CGPNI/DEVIT/SVS/MS, que trata das mudanças do Calendário Vacinal).
Dessa forma, analise as alterativas e indique a correta.
(A) Para indivíduos a partir dos 12 meses até
os 29 anos de idade, administrar duas doses de vacina com componente sarampo
(tríplice viral e/ou tetraviral), conforme situação vacinal encontrada.
(B) Aos 18 meses de idade, administrar uma
dose da vacina tetraviral. Com essa dose
busca-se completar o esquema de vacinação contra o sarampo, caxumba e rubéola,
e administrar uma dose da vacina varicela.
(C) A vacina tetraviral pode ser administrada
até os sete anos de idade. Após essa faixa
etária, completar o esquema com a vacina
tríplice viral.
(D) Para pessoas de 30 a 49 anos de idade, recomendam-se duas doses da vacina tríplice
viral, conforme situação vacinal encontrada.

(A) O soro antirrábico e a vacina devem ser
administrados por via intramuscular, sendo
para esse caso o primeiro local de escolha
o ventro glúteo.
(B) Realizar soro ou imunoglobulina e quatro
doses da vacina antirrábica nos, dias 0 – 3
– 7 e 14.
(C) Realizar soro ou imunoglobulina e cinco doses da vacina antirrábica nos dias 0 – 3 – 7
– 14 e 28.
(D) Realizar soro ou imunoglobulina e quatro
doses da vacina antirrábica nos dias 0 – 3 –
7 e 14, e observar o cão durante 10 dias, se
o animal morrer manter o esquema, caso
contrário, suspender vacinação.
QUESTÃO 23
O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação
e acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar e participação no
planejamento da assistência de Enfermagem. Conforme a Lei n. 7.498, de 25 de
junho de 1986, a respeito do que cabe ao
técnico de enfermagem, assinale a alternativa incorreta.
(A) Executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro,
observado o disposto no Parágrafo único do
Art. 11 desta Lei.
(B) Participar da programação da assistência
de Enfermagem.
(C) Planejamento, organização, coordenação,
execução e avaliação dos serviços da assistência de Enfermagem.
(D) Participar da equipe de saúde.
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 26

A probabilidade de apresentar diabetes
ou um estado intermediário de glicemia
depende da presença de fatores de risco.
O público-alvo para o rastreamento do DM
preconizado pela Associação Americana
de Diabetes está apresentado nas afirmativas a seguir, exceto em:

Abscessos de pele, furúnculos e carbúnculos podem se desenvolver em pessoas
hígidas, sem outras condições predisponentes, a não ser portar na pele ou na
cavidade nasal o Staphylococcus aureus.
Geralmente há sinais flogísticos locais,
além de nódulos eritematosos com sinais
de flutuação. Assinale a alternativa correta em relação aos sinais flogísticos.

(A) Excesso de peso (IMC >25 kg/m2) e um
dos seguintes fatores de risco: história de
pai ou mãe com diabetes; e hipertensão
arterial (>140/90 mmHg ou uso de anti-hipertensivos em adultos).
(B) História de diabetes gestacional ou de recém-nascido com mais de 4 kg; dislipidemia: hipertrigliceridemia (<250 mg/dL) ou
HDL-C alto (>35 mg/dL).
(C) Exame prévio de HbA1c ≥5,7%, tolerância
diminuída à glicose ou glicemia de jejum
alterada.
(D) Obesidade severa, acanthosis nigricans;
síndrome de ovários policísticos; história de
doença cardiovascular; inatividade física.
QUESTÃO 25
Todo adulto com 18 anos ou mais de idade, quando se dirigir à Unidade Básica de
Saúde (UBS) para consulta, atividades
educativas, procedimentos, entre outros,
e não tiver registro no prontuário de ao
menos uma verificação da PA nos últimos
dois anos, deverá tê-la verificada e
registrada. De acordo com esse texto, assinale a alternativa correta sobre verificação de PA.
(A) O braço com o menor valor aferido deve
ser utilizado como referência nas próximas
medidas.
(B) A primeira verificação deve ser realizada
em ambos os braços. Caso haja diferença
entre os valores, deve ser considerada a
medida de menor valor.
(C) O indivíduo deverá ser investigado para
doenças arteriais se apresentar diferenças
de pressão entre os membros superiores
maiores de 20/10 mmHg para as pressões
sistólica/diastólica, respectivamente.
(D) Com intervalo de cinco minutos, no mínimo, uma segunda medida de PA deve ser
realizada. A PA deverá ser novamente verificada: a cada dois anos e se for menor que
140/90 mmHg.

(A) Calor,
(B) Calor,
(C) Calor,
(D) Calor,

febre,
rubor,
febre,
rubor,

hematoma, dor e hipertensão.
edema, dor e hipertensão.
dor e hematúria.
edema e dor.
QUESTÃO 27

Assinale a alternativa incorreta. A atenção
em planejamento familiar contribui para a
redução da morbimortalidade materna e
infantil na medida em que:
(A) diminui o número de cesáreas realizadas
para fazer a ligadura tubária.
(B) diminui o número de ligaduras tubárias por
falta de opção e de acesso a outros métodos anticoncepcionais.
(C) diminui o número de gestações não desejadas e de abortamentos provocados.
(D) diminui o intervalo entre as gestações, contribuindo para diminuir a frequência de bebês de baixo peso e para que eles sejam
adequadamente amamentados.
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

Visitas domiciliares são recomendadas
às famílias de gestantes e de crianças na
primeira semana pós-parto. Em todas as
visitas domiciliares, é fundamental que
o profissional de saúde saiba identificar
sinais de perigo à saúde da criança. As
crianças menores de dois meses podem
adoecer e morrer em um curto espaço de
tempo por infecções bacterianas graves.
São sinais que indicam a necessidade de
encaminhamento da criança ao serviço de
referência com urgência:

O caderno de atenção básica n. 13, de
2013, que trata sobre o “Controle dos
Cânceres de colo de útero e de mama”,
cita recomendações no rastreamento do
câncer de colo de útero e de mama. Sobre
esse tema, analise as afirmativas a seguir:

I.

Recusa alimentar (a criança não consegue
beber ou mamar).
II. Vômitos importantes (ela vomita tudo o
que ingere) e febre (37,5 ºC ou mais).
III. Convulsões ou apneia (a criança fica em
torno de 20 segundos sem respirar).
IV. Frequência cardíaca abaixo de 100 bpm e
respiração rápida (acima de 60 mrm).
V. Letargia ou inconsciência e atividade reduzida (a criança movimenta-se menos do
que o habitual).
A alternativa que apresenta somente afirmativas corretas é:
(A) I e IV.
(B) I, III, IV e V.
(C) II e IV.
(D) I, II, III, IV e V.

I.

O método de rastreamento do câncer do
colo do útero e de suas lesões precursoras
é o exame citopatológico. O intervalo entre
os exames deve ser de um ano, após dois
exames negativos, com intervalo de dois
anos.
II. O início da coleta deve ser aos 25 anos
de idade para as mulheres que já tiveram
atividade sexual.
III. Os exames devem seguir até os 64 anos e
ser interrompidos quando, após essa idade, as mulheres tiverem pelo menos dois
exames negativos consecutivos nos últimos
cinco anos.
IV. Para mulheres com mais de 64 anos e que
nunca realizaram o exame citopatológico,
deve-se realizar dois exames com intervalo
de um a três anos. Se ambos forem negativos, elas podem ser dispensadas de exames adicionais.
A alternativa que apresenta apenas afirmativas corretas é:
(A) II e IV.
(B) I e IV.
(C) II, III e IV.
(D) I, II e III.
QUESTÃO 30
J. C., sexo masculino, 18 anos de idade,
recebeu a prescrição médica de 4 mg de
Nausedron por via intravenosa. Tenho
ampolas de 4 ml contendo 2 mg/mL de
Nausedron. A partir dessas informações,
quantos ml de Nausedron devo aspirar
para realizar a administração da medicação?
(A) 2 ml.
(B) 2,5 ml.
(C) 3 ml.
(D) 4 ml.
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