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ASSINATURA DO CANDIDATO

Execução:

CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA – SC
CADERNO DE PROVAS

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES GERAIS
 Você recebeu do fiscal de sala os materiais: caderno de
provas e cartão-resposta.
 A prova terá duração de 03 (três) horas, incluindo o tempo
de preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.

ou pagers, e/ou se comunicar com outro candidato;
e) Faltar com respeito com qualquer membro da equipe de

aplicação das provas, autoridades presentes e/ou outros
candidatos;

 O prazo mínimo de permanência na sala é de 01 (uma) hora.

f) Fazer anotação

 Autorizado o início da prova, verifique se este caderno
contém questões objetivas de conhecimentos específicos
e questões de informática.

g) Descumprir as instruções contidas no CADERNO DE

 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 Prova.
 Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para
cada uma 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.

de informações relativas às suas
respostas em qualquer outro meio que não o permitido
neste Edital;
PROVAS e no CARTÃO-RESPOSTA;
h) Recusar-se a entregar o CADERNO DE PROVAS e o

CARTÃO-RESPOSTA ao término do tempo destinado à
sua realização;
i) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o

Cartão-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, a utilização de telefone
celular ao final das provas, enquanto estiver dentro da
unidade de aplicação destas.
 Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e nem a
prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova. Cabe,
exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da
questão e decidir a resposta.
 O candidato somente poderá se retirar do local de prova a
partir dos 60 (sessenta) minutos, ou seja 01(uma) hora após
o seu início devendo obrigatoriamente entregar o
CADERNO DE PROVAS e CARTÃO–RESPOSTA. Está
permitido levar apenas o rascunho do gabarito que se
encontra na última página do caderno de prova. Após
decorridos 120 minutos de provas, ou seja, 02(duas) horas, o
candidato poderá levar o CADERNO DE PROVA.

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

 Após a realização da prova, o candidato deverá sair
imediatamente das instalações físicas do local da prova,
não sendo mais permitido a utilização dos sanitários.

 SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato
que, durante a realização das provas:

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

a) Retirar-se do recinto da prova, durante sua realização,

sem a devida autorização;
b) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a

 Da análise 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.

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/

O gabarito preliminar da prova estará disponível em
12/01/2020, a partir das 17h, na página da Unoesc
e da Prefeitura Municipal de Vargem Bonita.
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LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 01
Analise as frases a seguir e assinale a opção
que preenche as corretamente as lacunas.
Do ........................... realizado pelo IBGE, é
possível extrair muitos dados importantes.
É muito bom trabalhar com pessoas de bom
.........................
A ..................... da câmara de vereadores
acontece semanalmente.
Aquela .................... é exclusivamente de
roupas masculinas.
a) Senço – senso – cessão – seção.
b) Censo – senso – sessão – seção.
c) Sensso – censo – seção – sessão.
d) Censso – senço – ceção – seção.
QUESTÃO 02
Assinale a opção em que todas as palavras
foram acentuadas corretamente.
a) Rúbrica – publicável – funcionário – câmara.
b) Assembléia – chegássemos – robô –
econômia.
c) Estágio – público – ordinário – audiência.
d) Secretário – assistênte – colégio – sózinho.
QUESTÃO 03
Leia o excerto de um texto transcrito a seguir e
responda a que classe gramatical pertencem,
respectivamente, as palavras grifadas.
“A ciência desvenda o mecanismo do cérebro
que faz você se apavorar e prepara novos
remédios para acabar com as fobias.”
a) Verbo – pronome – preposição.
b) Adjetivo – advérbio – artigo.
c) Conjunção – interjeição – numeral.
d) Verbo – artigo – substantivo.
QUESTÃO 04
Dentre as frases a seguir, em quais a
concordância verbal está de acordo com a
norma culta?
I. A multidão aglomerava-se diante do local
da prova.
II. Haviam vários conteúdos na apostila que
adquiri.
III. Fazem alguns meses que me preparo para
a prova.
IV. Celular, relógio, papel, nada pode estar sob
sua posse agora.
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
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c) I e IV.
d) I, II, III e IV.
QUESTÃO 05
Indique por quantas orações, respectivamente,
são formados os períodos dados a seguir.
I. “Estou inquieta, ando de um cômodo para o
outro, respiro pela fresta da janela [...]”
II. “Se você olhasse para o céu, veria seu brilho
por um instante.”
III. “Palavras são, na minha não tão humilde
opinião, nossa inesgotável fonte de magia
[...]”
IV. “Os beijos por escrito não chegam ao seu
destino, os fantasmas os bebem pelo
caminho.”
a) 3 orações, 2 orações, 1 oração, 2 orações.
b) 3 orações, 1 oração, 1 oração, 2 orações.
c) 1 oração, 2 orações, 2 orações, 3 orações.
d) 2 orações, 1 oração, 2 orações, 1 oração.
MATEMÁTICA
QUESTÃO 06
Com relação às expressões algébricas são
feitas as seguintes afirmações:
I.
𝟐(𝟒 − 𝟐𝒚) = 𝟖 − 𝟖𝒚
II. 𝟐(𝟐𝒂 + 𝟔) = 𝟒(𝒂 + 𝟑)
III. (𝒙 + 𝒚)𝟐 = 𝒙² + 𝟐𝒙𝒚 + 𝒚²
É correto que se afirma apenas em:
a) II.
b) III.
c) I e III.
d) II e III.
QUESTÃO 07
Um hortifrutigranjeiro está organizando uma
horta onde pretende plantar 72 mudas de
cebolinha e 81 mudas de manjericão. Ele
gostaria de cultivar esses vegetais em fileiras
que tenham o mesmo número de pés de
cebolinha e o mesmo número de pés de
manjericão. Seguindo esse padrão, qual é o
maior
número
de
fileiras
que
o
hortifrutigranjeiro pode plantar?
a) 3.
b) 6.
c) 9.
d) 12.
QUESTÃO 08
Ao resolver uma expressão numérica, a ordem
das operações pode gerar respostas diferentes
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se aplicada incorretamente. Nesse contexto,
avalie a expressão a seguir em que os
operadores matemáticos são desconhecidos e,
portanto, representados pelas letras gregas α,
β e γ:
𝟐𝜶𝟐𝜷𝟐𝜸𝟐=𝟐
Para que a igualdade representada acima seja
verdadeira, as letras gregas α, β e γ devem ser
substituídas, respectivamente, por:
a) + , ÷ , −.
b) + , − , ×.
c) − , × , +.
d) ÷ , + , ÷.
QUESTÃO 09
Quando calculamos a probabilidade de um
evento futuro com base em nossas
observações de eventos passados, chamamos
isso de probabilidade experimental. Nesse
contexto, a tabela de frequências a seguir
mostra os pedidos de uma pizzaria em uma
noite de sábado.
Sabor da pizza
Número de pedidos
Calabresa
11
Quatro queijos
8
Frango com catupiry
6
Portuguesa
6
Bacon
9
Coração
4
Chocolate
6
Com base nesses dados, qual seria uma
estimativa razoável da probabilidade de o
próximo sabor de pizza pedido ser chocolate?
a) 8%.
b) 12%.
c) 16%.
d) 20%.
QUESTÃO 10
Um termômetro é um dispositivo que permite
verificar a temperatura ambiente e pode
apresentar diferentes escalas. Duas dessas
escalas são o Fahrenheit e o Celsius, com as
seguintes definições:
Fahrenheit: escala termométrica de símbolo F,
na qual 32 °F é o ponto de congelamento da
água e 212 °F é o ponto de ebulição da água.
Celsius: escala de temperatura de símbolo C,
na qual 0 °C é o ponto de congelamento da
água e 100 °C é o ponto de ebulição da água.
Com base nessas informações, a temperatura
T = 50 ºC equivale a:
a) 82 ºF.
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b) 90 ºF.
c) 122 ºF.
d) 180 ºF
LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11
Segundo a Lei Orgânica do Município de
Vargem Bonita, é competência exclusiva do
Município:
a) Preservar as florestas naturais, a fauna, a flora
e os recursos naturais.
b) Fomentar a produção agropecuária e
organizar o abastecimento alimentar.
c) Proteger o meio ambiente e combater a
poluição em qualquer de suas formas.
d) Fixar e sinalizar os locais de estacionamento
de veículos, os limites de zona de silêncio e de
trânsito e tráfego em condições especiais.
QUESTÃO 12
Segundo a Lei Orgânica do Município de
Vargem Bonita, é vedado ao servidor público:
a) Instalar
equipamentos,
mobiliários
ou
aparelhos de sua propriedade no recinto em
que trabalha.
b) Deixar de exercer atividades particulares em
horário de expediente.
c) Efetuar hora extra, mesmo que autorizado pelo
superior hierárquico.
d) Ter qualquer tipo de filiação partidária.
QUESTÃO 13
Conforme o Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos para os Servidores da Prefeitura
Municipal de Vargem Bonita, para efeitos de
promoção será contado como tempo de
serviço:
a) Faltas não abonadas.
b) Licença com remuneração
c) Suspensão disciplinar.
d) Prisão decorrente de decisão judicial.
QUESTÃO 14
Nos termos do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Vargem Bonita,
recondução é:
a) O retorno do servidor estável ao cargo por ele
anteriormente ocupado.
b) O retorno à atividade de servidor aposentado
por invalidez, quando, por junta médica oficial,
forem declarados insubsistentes os motivos
determinantes da aposentadoria.
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c) A investidura do servidor em cargos de
atribuições e responsabilidades compatíveis
com a limitação que tenha sofrido em sua
capacidade física ou mental, verificada em
inspeção médica.
d) O número de servidores que devem ter
exercício em cada órgão e suas unidades,
mediante prévia distribuição dos cargos e das
funções de confiança, integrantes do
respectivo quadro.
QUESTÃO 15
Nos termos do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Vargem Bonita, não
está prevista a licença:
a) Para desempenho de atividades políticas.
b) Para tratar de interesses particulares.
c)
Para realização de estudo.
d) Para atender a familiares, em caso de
enfermidade.
ESPECÍFICAS
QUESTÃO 16
O processo de cicatrização das feridas pode
ser comprometido por diversos fatores. Alguns
deles podem influenciar não apenas o
processo de cicatrização, mas também a
predisposição às infecções. Assinale a
alternativa que lista esses fatores.
a) Idade, estado nutricional e diabetes.
b) Idade, desidratação e dores articulares.
c) Obesidade, hipertensão e cefaleia.
d) Estado nutricional, dor e desidratação.
QUESTÃO 17
De acordo com a Anvisa, a higiene das mãos é
reconhecida como umas das principais
estratégias para a prevenção de infecção
cruzada nos serviços de saúde. Analise as
assertivas a seguir:
I. Os cinco momentos para a lavagem das mãos
são: antes de tocar o paciente; antes de realizar
procedimento limpo/asséptico; após risco de
exposição a fluidos corporais; após tocar o
paciente; e após contato com superfícies
próximas ao paciente.
II. As mãos devem ser lavadas com água e
sabonete apenas quando estiverem com
sujidades; não se aplica após a ida ao
banheiro.
III. As ações de higiene das mãos são mais
eficazes quando a pele das mãos é livre de
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lesões/cortes, as unhas estão no tamanho
natural, curtas, e as mãos e antebraços estão
sem joias e descobertos.
Assinale a alternativa que contém apenas
assertivas corretas.
a) I e II.
b) I, II e III.
c) I, III.
d) II e III.
QUESTÃO 18
O processo de cicatrização tecidual é
acompanhado
de
fases
didaticamente
descritas, associadas a eventos inerentes a
cada uma delas. Qual a afirmativa que melhor
descreve a sequência das fases desse
processo?
a) Fase inflamatória e fase proliferativa.
b) Fase inflamatória, fase proliferativa e fase de
maturação.
c) Fase de maturação, fase inflamatória e fase
proliferativa.
d) Fase proliferativa e fase de maturação.
QUESTÃO 19
O paciente M.S.P, sexo masculino, 50 anos, foi
atendido pelo médico da unidade de saúde, que
prescreveu 2 g de dipirona, por via
endovenosa. Na farmácia da unidade de saúde
a apresentação do medicamento dipirona é:
solução injetável 500 mg/mL, ampola contendo
2 mL. Dessa forma, o volume total de dipirona
que o técnico de enfermagem deve aspirar
corresponde a:
a) Duas ampolas.
b) Quatro ampolas.
c) Uma ampola.
d) Meia ampola.
QUESTÃO 20
As Infecções Sexualmente Transmissíveis
(IST) são consideradas um problema de saúde
pública e estão entre as patologias
transmissíveis mais comuns, afetando a saúde
e a vida das pessoas em todo o mundo. A
situação da sífilis no Brasil não é diferente da
de outros países. Os números de casos da
infecção são preocupantes, e a infecção
precisa ser controlada. Para conter essa
situação o Ministério da Saúde vem
desenvolvendo ações para o controle da sífilis
no país. Analise as assertivas a seguir:
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I. Compra descentralizada e distribuição de
insumos de diagnóstico e tratamento (testes
rápidos, penicilina, benzatina e amoxacilina)
apenas para as regiões mais acometidas pela
doença.
II. Desenvolvimento de instrumentos de
disseminação de informação estratégica aos
gestores, auxiliando a tomada de decisão.
III. Compra centralizada e distribuição de
insumos de diagnóstico e tratamento (testes
rápidos, penicilina, benzatina e cristalina).
IV. Realização de Campanha Nacional de
Prevenção.
Assinale a alternativa que contém apenas
assertivas corretas:
a) I e III.
b) I, II e III.
c) II, III e IV.
d) I, II e IV.
QUESTÃO 21
Durante os primeiros dias após o parto, as
mamas secretam pequenas quantidades de um
líquido chamado:
a) Lóquios.
b) Ovulação.
c) Colostro.
d) Hipospádia.
QUESTÃO 22
De acordo com a Portaria n. 2.436, de 21 de
setembro de 2017, que aprova a Política
Nacional de Atenção Básica, estabe-lecendo a
revisão de diretrizes para a organização da
Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS), são princípios da Rede de
Atenção
à
Saúde
(RAS)
a
serem
operacionalizados na Atenção Básica:
a) Equidade, universalidade e integralidade.
b) Regionalização,
hierarquização
e
territorialização.
c) Resolutividade, universalidade e participação
popular.
d) Cuidado centrado na pessoa, humanização e
ordenação da rede.
QUESTÃO 23
Segundo o Ministério da Saúde, “o acolhimento
no campo da saúde deve ser entendido como
diretriz ética/estética/polí-tica constitutiva dos
modos de se produzir saúde e ferramenta
tecnológica de intervenção na qualificação de
escuta, construção de vínculo, garantia do
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acesso com responsabilização e resolutividade
nos serviços.” Colocar em ação o acolhimento,
como diretriz operacional, requer uma nova
atitude de mudança no fazer em saúde e
implica:
a) Protagonismo dos sujeitos envolvidos no
processo de produção de saúde.
b) Uma dimensão espacial, que se traduz em
recepção
administrativa
e
ambiente
confortável.
c) Uma ação de triagem administrativa e repasse
de
encaminhamentos
para
serviços
especializados.
d) Uma postura de compromisso do gestor em
dar respostas aos problemas e/ou queixas
trazidas pelos profissionais e/ou usuários.
QUESTÃO 24
Considere uma prescrição de 6 mg de um
determinado medicamento, cuja apresentação
é ampola de 3 mL contendo 5 mg/mL. A opção
que corresponde à quantidade, em mL, que terá
de ser administrada é:
a) 6.
b) 4,5.
c) 4.
d) 1,2.
QUESTÃO 25
A maioria das vacinas disponíveis no
Calendário Nacional de Vacinação é destinada
a crianças. De acordo com o atual calendário,
as vacinas que devem ser aplicadas ao nascer
são:
a) BCG e vacina contra hepatite A.
b) Rotavírus e pentavalente.
c) Tríplice bacteriana e Sabin.
d) Bacilo de Calmette-Guërin e vacina contra
hepatite B.
QUESTÃO 26
O diabetes é um grupo de doenças metabólicas
caracterizadas por hipergli-cemia e associadas
a complicações, dis-funções e insuficiência de
vários órgãos, especialmente olhos, rins,
nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos.
Com relação aos tipos de diabetes, observe as
assertivas a seguir.
I. O termo tipo 1 indica destruição da célula
beta, que eventualmente leva ao estágio de
deficiência absoluta de insulina, quando a
administração de insulina é necessária para
prevenir cetoacidose, coma e morte.
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II. O termo tipo 2 é usado para designar uma
deficiência relativa de insulina. Há evidências
de resistência à ação da insulina, e o defeito na
secreção de insulina manifesta-se pela
incapacidade de compensar essa resistência.
III. Diabetes gestacional é a hiperglicemia
diagnosticada na gravidez, de intensidade
variada, geralmente se resolvendo no período
pós-parto, mas retornando anos depois em
grande parte dos casos.
Assinale a alternativa que contém apenas
assertiva(s) correta(s):
a) I.
b) II.
c) I e II.
d) I, II e III.
QUESTÃO 27
O sarampo é uma doença infecciosa grave,
causada por um vírus, que pode ser fatal, e a
única maneira de evitá-la é por meio da
vacinação. A profilaxia do sarampo é
disponível em apresentações diferentes.
Assinale a alternativa que se adequa a essas
apresentações.
a) Dupla viral; tríplice viral; tetra viral.
b) BCG; hepatite B.
c) Febre amarela, dupla viral.
d) Dupla viral; BCG; tetra viral.
QUESTÃO 28
Segundo o Ministério da Saúde, “Diabetes é
uma
doença
causada
pela
produção
insuficiente ou má absorção de insulina,
hormônio que regula a glicose no sangue.” De
acordo com a Sociedade Brasileira de
Diabetes, existem atualmente, no Brasil, mais
de 13 milhões de pessoas vivendo com a
doença, o que representa 6,9% da população
nacional. A maioria dos serviços de Atenção
Básica em Saúde (AB) está inserida em uma
realidade epidemiológica que tem como
características a predominância das doenças
crônicas
não
transmissíveis
(DCNT),
responsáveis por quase 3/4 das causas de
morte no Brasil, sendo que grande parte das
DCNT pode ser prevenível com práticas de
vida saudável. Assinale a alternativa que
demonstra as melhores práticas para evitar o
aparecimento dessa doença.
a) Ingestão de álcool, alimentação saudável e
atividades físicas.
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b) Atividade física, alimentação saudável e
evitar uso de tabaco e álcool.
c) Evitar uso de tabaco, alimentação saudável e
medicação apropriada.
d) Alimentação saudável, atividade física e uso
de tabaco.
QUESTÃO 29
A Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003,
dispõe sobre o estatuto do idoso, o qual está
destinado à regulamentação dos direitos às
pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.
No que se refere ao direito à saúde, assinale a
alternativa correta.
a) É assegurado ao idoso enfermo o atendimento
domiciliar pela perícia médica do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), pelo serviço
público de saúde ou pelo serviço privado de
saúde, contratado ou conveniado, que integre
o Sistema Único de Saúde (SUS), para
expedição do laudo de saúde necessário ao
exercício de seus direitos sociais e de isenção
tributária (Incluído pela Lei n. 12.896, de 2013).
b) O idoso tem direito a educação, cultura,
esporte, lazer, diversões, espetáculos,
produtos e serviços que respeitem sua peculiar
condição de idade.
c) É assegurada a reserva, para os idosos, nos
termos da lei local, de 5% (cinco por cento) das
vagas nos estacionamentos públicos e
privados, as quais deverão ser posicionadas
de forma a garantir a melhor comodidade ao
idoso.
d) O acesso à atenção integral à saúde do idoso,
por intermédio do Sistema Único de Saúde
(SUS), só será permitido para os idosos acima
de 80 anos.
QUESTÃO 30
A Lei n. 7.498/86 dispõe sobre a
regulamentação do exercício profissional da
enfermagem, sendo que a enfermagem e suas
atividades auxiliares podem ser exercidas por
pessoas legalmente habilitadas e inscritas no
Conselho Regional de Enfermagem. Dessa
forma, o técnico de enfermagem exerce
atividades de nível médio, cabendo-lhe
especificamente:
I. Participar da programação da assistência
de enfermagem, para possibilitar a
proteção e recuperação da saúde do
paciente.
II. Supervisionar a equipe de enfermagem.
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III. Realizar a Sistematização da Assistência
de Enfermagem (SAE).
IV. Executar diversas tarefas de enfermagem,
como a administração de sangue, plasma,
medicação, controle de sinais vitais,
prestação de cuidados de conforto, entre
outros, valendo-se sempre dos seus
conhecimentos
técnicos,
para
proporcionar o maior grau de bem-estar
físico, mental e social aos pacientes.
Assinale a alternativa que contém apenas
assertiva(s) correta(s):
a) I e II.
b) II, III e IV.
c) I e IV.
d) IV.
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