
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2020 

25 DE OUTUBRO DE 2020 
 

CARGO: 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM (SAMU) 

 
INSTRUÇÕES 

 
Este Caderno de Questões contém 30 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e 
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de 
Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo. 

 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento 
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e 
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam 
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará 
automaticamente eliminado do Concurso Público. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Concurso Público. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Concurso Público, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Concurso Público. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 26 de outubro 
de 2020, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-
mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 27 e 28 de outubro de 2020. 
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Língua Portuguesa 
 

 

Fonte: https://www.facebook.com/amigadorh Acesso 
em:14/09/2020 

 
01) Use V para verdadeiro e F para falso de 
acordo com a imagem/frases acima: 
 
a. (___) Afirma que o distanciamento social 

reforça a importância de ter alguém ao nosso 
lado o tempo todo. 

b. (___) Se sentir acolhido é o mesmo que 
conservar alguma coisa por direito de 
retenção.  

c. (___) As coisas que eu faço causam danos 
também a mim. 

d. (___) O luxo é primazia em tempos de 
pandemia. 

 
Respeitando a ordem em que as sentenças 
aparecem, temos: 
 
a) V - V - F - F 
b) F - F - V - F 
c) V - F - V - V 
d) F - F - F - V 
e) F - V - V - V  
 
02) Qual é o significado da expressão: “Sair da 
zona de conforto”: 
 
a) Ativar uma série de pensamentos e 

comportamentos que não provocam nenhum tipo 
de medo, ansiedade ou risco. 

b) Realizar apenas as atividades que trazem 
resultado satisfatório, se limitando a uma falsa 
sensação de segurança. 

c) Remete a ideia de que devemos nos desafiar e 
viver uma vida pródiga. 

d) Reconhecer e assumir riscos, com disposição 
para aceitar as consequências. 

e) Se refere as possíveis mudanças que podem 
ocorrer quando a pessoa deixa de ser taciturna. 

03) “Nenhum luxo importa...” Qual dos 
vocábulos abaixo não têm relação com a 
palavra em destaque: 
 
a) requinte 
b) magnificente 
c) faustoso 
d) suntuoso 
e) vicejante 
 
04) Dadas as sentenças: 
 
1. Muito cuidado, senão eu me firo com essa 

foice. 
2. Eu não ingiro bebidas alcoólicas.  
3. Eu caibo no sofá azul, lembrança de minha 

avó.  
 
Os verbos das frases acima estão corretos: 
 
a) Em todas as alternativas.  
b) Somente em 2. 
c) Somente em 1 e 3. 
d) Somente em 2 e 3. 
e) Somente em 1 e 2. 
 
05) Identifique nas frases a seguir a 
classificação dos termos em destaque: 
 
1. O aluno pegou o ônibus errado para ir à 

escola. 
2. Na gincana da escola deu tudo errado. 
 
Respeitando a ordem em que aparecem, temos: 
 
a) advérbio e substantivo 
b) adjetivo e advérbio 
c) ambos adjetivos 
d) ambos advérbios 
e) advérbio e adjetivo 
 
06) Na frase: Eu amava como amava uma 
menina arteira" [...] qual o tempo verbal 
expresso: 
 
a) Infinitivo 
b) Pretérito Perfeito 
c) Pretérito Mais-que-Perfeito 
d) Futuro do Pretérito 
e) Pretérito Imperfeito 
 
07) Em uma das frases abaixo uma palavra foi 
empregada incorretamente. Marque-a: 
 
a) Espero que ela seja honesta. 
b) Eu dei um abraço bem apertado nela. 
c) A sobrancelha ficou bem feita. 
d) De repente ela apareceu na porta de casa. 
e) O ciclista não conseguiu freiar a bicicleta. 
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08) Dadas as frases: 
 
1. Elevaram o preço do arroz ontem. 
2. Permitir a entrada de cachorros é 

inadmissível. 
 
a) Na frase 1 o sujeito é classificado como 

indeterminado e em 2, oculto. 
b) Em ambas as frases o sujeito é classificado 

como indeterminado. 
c) Em ambas as frases o sujeito é classificado 

como inexistente. 
d) Em ambas as frases o sujeito é classificado 

como oculto. 
e) Na frase 1 o sujeito é oculto e em 2, 

indeterminado. 
 
09) Observe as imagens abaixo e assinale a 
alternativa que apresenta a informação correta: 

 
a) são exemplos de linguagem fática. 
b) são exemplos de textos não verbais. 
c) são exemplos de textos verbais. 
d) são exemplos de textos que empregam tanto a 

linguagem verbal quanto a não verbal. 
e) são exemplos de linguagem híbrida. 
 
10) Em uma das frases abaixo uma palavra foi 
empregada fora de seu contexto. Identifique-a: 
 
a) O leão caçou sua presa com rapidez. 
b) Uma sesta após o almoço todo mundo gosta. 
c) O menino colocou a cela no cavalo. 
d) Meu irmão serrou toda a madeira. 
e) Eu queria bolo, mais minha mãe não me deu. 
 

Matemática 
 
11) Qual o valor da expressão matemática 
��, � � �, ����: 
 

a) 
�
	 

b) 




� 

c) 
	
� 

d) 


 

e) 


� 

 

12) O valor da operação com frações ��
� � �

� � �
�� 

é igual a? 

 

a) 
�	
�� 

b) 

�
  

c) 
�
�� 

d) 
	
�� 

e) 
��
�  

 
13) Sendo � � ���% � �� � ���%� então y é igual 
a: 
 
a) 64,3 
b) 94,8 
c) 31,6 
d) 81,4 
e) 78,2 
 
14) O produto das raízes (zeros) da equação � �
��� � ��� � �� é igual a: 
 
a) -6 
b) -8 
c) 5 
d) -4 
e) -17 
 

15) Sendo � � 	 �� � !"#����
�� , então o valor de k 

é igual a: 
 
a) 75 
b) 122 
c) 4 
d) -34 
e) -39 
 

Espaço para cálculo 
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Conhecimentos Gerais 
 
16) No Brasil, as décadas de 1950 e 1960 
caracterizaram-se pela intensa relação 
desenvolvida entre os presidentes e as massas 
populares. Esse período é conhecido como 
período do populismo. Assinale a alternativa 
que consta de maneira correta o nome do 
primeiro governo populista no Brasil: 
 
a) Eurico Gaspar Dutra 
b) Getúlio Vargas 
c) Juscelino Kubitschek 
d) Jânio Quadros 
e) João Goulart 
 
17) Os impactos ambientais no bioma 
Amazônico ocorreram e ainda ocorrem devido 
às formas desordenadas de ocupação desse 
espaço, cujas principais atividades 
desenvolvidas são: 
 

I. Extração de madeira 
II. Garimpos de ouro 

III. Extrativismo mineral 
IV. Construção de pontes 
V. Expansão da fronteira agropecuária 

 
De acordo com as afirmativas, assinale: 
 
a) Se apenas I e II estiverem corretas. 
b) Se I, II, III e V estiverem corretas. 
c) Se III, IV e V estiverem corretas. 
d) Se I, IV e V estiverem corretas. 
e) Se todas as afirmativas estiverem corretas.  
 
18) Podemos considerar que, apesar de ainda 
não se falar em desenvolvimento sustentável 
em 1930, já havia no Brasil uma incipiente 
preocupação com o meio ambiente. Na década 
de 1930 foi redigido o primeiro Código Florestal, 
que procurou definir as diretrizes para a 
proteção dos ecossistemas florestais e para a 
regulação da exploração dos recursos 
madeireiros. Assinale a alternativa que 
apresenta de maneira correta o ano que foi 
criado o Código Florestal: 
 
a) 1937 
b) 1939 
c) 1934 
d) 1930 
e) 1932 
 
19) O Brasil faz parte de dois blocos 
econômicos compostos apenas por países da 
América do Sul. Assinale a alternativa que 
apresenta de maneira correta o nome dos dois 
blocos econômicos: 
 
 
 

a) Alca e Mercosul 
b) Aladi e Brics 
c) Unasul e Aladi 
d) Unasul e Mercosul 
e) Mercosul e Aladi 
 
20) A bandeira é um dos símbolos do Estado de 
Santa Catarina, foi instituída em 15 de agosto de 
1895, durante o governo de: 
 
a) Lauro Müller 
b) Vidal Ramos 
c) Adolfo Konder 
d) Nereu Ramos 
e) Hercílio Luz 
 

Conteúdos Específicos 
 
21) Dos medicamentos abaixo, assinale aquele 
que não é um antiemético: 

 
a) Metoclopramida 
b) Ondansetrona 
c) Dimenidrato 
d) Bromoprida 
e) Butilbrometo de escopolamina 
 
22) Qual é o músculo mais importante para a 
respiração normal? 

 
a) Músculo reto abdominal 
b) Músculo pneumático 
c) Músculo diafragma 
d) Músculo trapézio 
e) Músculo triangular 
 
23) São locais de verificação de pulso periférico, 
exceto: 
 
a) Braquial 
b) Femoral 
c) Carótida 
d) Aórtico 
e) Radial  
 
24) Sobre abortamento assinale a alternativa 
incorreta: 
 
a) Ameaça de abortamento é a ocorrência de 

sangramento uterino com a cérvix aberta e 
eliminação de tecidos ovulares. 

b) Abortamento espontâneo é a perda involuntária 
da gestação. 

c) Abortamento retido é quando ocorre a morte do 
embrião e o mesmo permanece na cavidade 
uterina, sem ser eliminado. 

d) Abortamento habitual são as perdas 
espontâneas e sucessivas de três ou mais 
gestações. 

e) Abortamento completo é quando a totalidade do 
conteúdo uterino foi eliminado. 

 



5 

 

25) A vacina Pneumo 23-valente está disponível 
pelo Centro de Referência de Imunobiológicos 
Especiais (CRIE) para algumas pessoas com 
comorbidades. Assinale a alternativa que não 
corresponde a uma indicação dessa vacina pelo 
CRIE? 

 
a) Diabetes Mellitus 
b) Trissomias 
c) Hepatopatias Crônicas 
d) Cardiopatia Crônicas 
e) Asma Leve 
 
26) Das doenças abaixo qual delas é causada 
por fungos? 
 
a) Brucelose 
b) Coqueluche 
c) Candidíase 
d) Difteria 
e) Febre amarela  
 
27) Tenho uma prescrição médica para aplicar 
350 mg de ceftriaxona endovenosa em uma 
criança de 8/8 horas. A medicação está 
disponível em frasco ampola de 1g de pó e 
deverá ser diluída em 20 ml de água destilada. 
Quanto deverá ser aplicado da diluição para que 
seja seguida a prescrição médica? 
 
a) 3,5 ml 
b) 7 ml 
c) 10 ml 
d) 12,5 ml 
e) 14 ml 
 
28) Temos que administrar soro fisiológico 400 
ml para infundir de 8/8 horas em uma criança. 
Quantas microgotas por minuto devo infundir 
para atender a prescrição médica? 

 
a) 50 microgotas por minuto 
b) 60 microgotas por minuto 
c) 75 microgotas por minuto 
d) 25 microgotas por minuto 
e) 20 microgotas por minuto 
 
29) Assinale a alternativa que não corresponde 
a um artigo crítico, sabendo que os artigos 
críticos é obrigatório a esterilização. 
 
a) Bisturi 
b) Agulhas 
c) Materiais cirúrgicos 
d) Oftalmoscópio  
e) Cateteres cardíacos 
 
 
 
 
 

30) É um tipo de choque desencadeado por uma 
infecção evidente: 
 
a) Choque hemorrágico 
b) Choque séptico 
c) Choque hipovolêmico 
d) Choque cardiogênico 
e) Choque neurogênico 

 
 
 
 
 


