
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

EDITAL Nº 001/2016  

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM  
 
NOME:  INSCRIÇÃO:  RG:  

 
INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 4(quatro) horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 30 (trinta) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 07 (sete) Português, 04 (quatro) Matemática, 

04 (quatro) Conhecimentos Gerais/Atualidades e 15(quinze) questões de Conhecimentos Específicos; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 30, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “h”; 

j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

k) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato; 
l) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
m) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar, nem tão pouco consultar qualquer tipo de 

material ou auxílio; 
n) Somente utilize caneta azul ou preta; 
o) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
p) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do gabarito; 
q) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova. 
 

  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (07 questões) 
 

(Texto 01) 

 

QUESTÃO 01. De acordo com as ideias do Texto 01, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
I. O objetivo principal do texto é destacar a importância, para a ciência e para o desenvolvimento da 

tecnologia, da descoberta dos colaboradores chineses sobre os elementos musculares e estruturais da mão. 
II. Os chineses precisaram excluir o artigo da revista devido à grande repercussão sobre a combinação de 

aspectos científicos e religiosos em um mesmo artigo. 
III. É preocupante o uso da censura em revistas científicas no exercício de preconceitos injustificados, mesmo 

que elas aparentemente defendam a neutralidade. 
 
(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas a afirmativa II está correta. 
(C) Apenas a afirmativa III está correta. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 02. O conceito que melhor define a palavra “intransigência” (linha 17) no contexto do Texto 01 é: 
 
(A) Qualidade daquele que não demonstra indulgência. 
(B) Característica daquele que é condescendente. 
(C) Que representa a tolerância de determinada pessoa. 
(D) Característica daquele que não possui limites morais ou materiais. 
 
 
 
 
 
  



QUESTÃO 03. Em relação à ocorrência de crase no Texto 01, assinale a alternativa correta: 
 
(A) A crase em “às” (linha 7) poderia ser substituída por uma preposição “a” simples, não alterando o sentido 

original do texto. 
(B) A crase em “à” (linha 8) é exigida pela regência do verbo “deu” (linha 8), introduzindo um objeto indireto. 
(C) A crase em “à” (linha 15) está erroneamente empregada, pois não é permitido gramaticalmente o uso de 

duas preposições em sequência. 
(D) A preposição “a” (linha 19) poderia ser corretamente substituída por “às”, determinando o termo 

subsequente e mantendo a correção gramatical. 
 
QUESTÃO 04. Assinale a alternativa em que a partícula “se” exerce a mesma função morfológica que no trecho 

abaixo retirado do Texto 01: “(...) os pesquisadores se referiam às finalidades que “o Criador” deu à 
anatomia da mão.” (linhas 7 e 8). 

 
(A) Ele foi-se embora como quem estivesse com pressa. 
(B) O rapaz se deitou embaixo da árvore à tarde. 
(C) Ofereciam-se bons empregos aqui quando eu era jovem. 
(D) A população queixou-se por seus baixos salários. 
 
QUESTÃO 05. Em relação à pontuação do Texto 01, assinale a alternativa correta: 
 
(A) A vírgula imediatamente após “ano” (linha 1) é obrigatória, pois isola termo deslocado na oração. 
(B) Os dois pontos imediatamente após “escândalo” (linha 7) são utilizados para introduzir uma citação feita 

pelo autor. 
(C) As aspas que isolam a palavra “recolheu” (linha 10) são utilizadas para dar outra conotação que não a 

denotativa do verbo. 
(D) As aspas que isolam “o Criador” (linha 8) são utilizadas para dar ênfase à expressão, destacando-a. 
 
QUESTÃO 06. Em relação aos pronomes, suas funções sintáticas e suas relações de coesão no Texto 01, assinale 

a alternativa correta: 
 
(A) O pronome “a” (linha 4) exerce a função de objeto direto na oração a que pertence e refere-se ao termo 

“mão” (linha 4). 
(B) O pronome “outros” (linha 1) é um pronome substantivo e exerce a função sintática de adjunto adnominal. 
(C) O pronome relativo “que” (linha 4) retoma o termo “estruturais” (linha 4) e exerce a função de sujeito da 

oração a que pertence. 
(D) O pronome “seus” (linha 22) é um pronome demonstrativo e exerce a função de adjunto adnominal. 
 
QUESTÃO 07. Assinale a opção incorreta em relação ao período retirado do Texto 01: “A confusão foi tão grande 

que a revista “recolheu” o artigo, ou seja, ele foi excluído do seu catálogo.” (linhas 10 e 11): 
 
(A) A partícula “que” é uma conjunção subordinativa com valor semântico consecutivo. 
(B) É formado por uma oração principal, uma oração subordinada adverbial e uma oração coordenada 

assindética. 
(C) A palavra “grande” exerce a função sintática de predicativo do sujeito da oração a que pertence. 
(D) A locução verbal “foi excluído” poderia ser corretamente substituída por “excluíra”, mantendo-se o sentido 

original do texto. 
 

II - PROVA DE MATEMÁTICA – (04 questões) 
 

QUESTÃO 08. Em determinada loja, um computador custa a vista R$ 1.900,00. A prazo tem taxa de juros 
compostos de 1,5 % a.m. Qual a diferença do valor do computador parcelado em 10 vezes? 

 
(A) R$ 285,10 
(B) R$ 305,02 
(C) R$ 312,78 
(D) R$ 356,17 



QUESTÃO 09. Qual o valor de x na seguinte equação de 2° grau: 2x² - 3x -2 = 0 ? 
 
(A) 0,5 e 1 
(B) 1 e -1,5 
(C) -2 e 1 
(D) - 0,5 e 2 
 
QUESTÃO 10. Um terreno retangular tem sua medida frontal de 8 m. Qual sua medida lateral, se seu perímetro 

é de 56 metros? 
 
(A) 15 metros 
(B) 18 metros 
(C) 20 metros 
(D) 22 metros 
 
QUESTÃO 11. Quantos litros de água são necessários para encher uma piscina retangular de 3mx5m e 1,5 m de 

profundidade? 
 
(A) 15.900 litros 
(B) 18.700 litros 
(C) 20.200 litros 
(D) 22.500 litros 
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES – (04 questões) 
 

QUESTÃO 12. São Domingos, quando ainda chamado distrito de Diogo Ribeiro (1937), pertencia ao município 
de Chapecó. Já em 1942, o distrito mudou de nome e passou a se chamar São Domingos, em homenagem à 
Fazenda São Domingos, que funcionava como sede da localidade. No ano de 1953, com a criação do 
município de Xaxim, São Domingos passou a integrá-lo como distrito. Somente no ano de 1962, através da 
Lei Estadual 864, São Domingos foi elevado a categoria de município. A instalação oficial foi no dia sete de 
abril de: 

 
(A) 1963. 
(B) 1965. 
(C) 1967. 
(D) 1968. 
 
QUESTÃO 13. A República Juliana foi considerada um braço da _________________ e ficou conhecida 

historicamente como um estado que pertenceu à Santa Catarina: 
 
(A) Revolta do Tenentismo. 
(B) Revolta do Quebra Milho 
(C) Revolução Farroupilha. 
(D) Guerra do Paraguai. 
 
QUESTÃO 14. Ao assumir o poder do país em 1894, Prudente de Morais deu início à chamada “política do café 

com leite”, segundo a qual os presidentes da República seriam escolhidos dentre os representantes dos 
estados mais ricos e populosos, que eram na época: 

 
(A) Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
(B) São Paulo e Minas Gerais. 
(C) Paraná e São Paulo. 
(D) Rio de janeiro e Minas Gerais. 
 
  



QUESTÃO 15. A Guerra do Contestado foi um conflito armado que ocorreu na região Sul do Brasil, entre os 
territórios do Paraná e de Santa Catarina. Este conflito teve início no ano de: 

 
(A) 1912. 
(B) 1915. 
(C) 1918. 
(D) 1920. 
 

IV - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (15 questões) 
 

QUESTÃO 16. Diérese é o tempo cirúrgico que indica a separação dos tecidos. São classificados como 
instrumentos cirúrgicos de diérese, exceto: 

 
(A) Bisturi de lâmina fixa. 
(B) Escalpelo. 
(C) Tesoura de Metzenbaum. 
(D) Pinça de Halsted. 
 
QUESTÃO 17. As pinças de campo operatório, ou simplesmente PINÇAS DE CAMPO têm por finalidade fixar os 

panos de campo, fenestrados ou não, à pele do paciente, para impedir que a sua posição seja alterada 
durante o trabalho. São exemplos de PINÇAS DE CAMPO, exceto: 

 
(A) Pinça de Backhaus. 
(B) Pinça de Roeder. 
(C) Pinça de Crile. 
(D) Pinça de Jones. 
 
QUESTÃO 18. “A ____________________________ é o principal fator de risco para Hemorragia Intracerebral, 

estando presente em 70 a 80% dos pacientes com este tipo de Acidente Vascular Cerebral (AVC).” Completa 
corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

 
(A) Diabetes tipo II. 
(B) Hipertensão Arterial Sistêmica. 
(C) Elevada concentração de Colesterol LDL. 
(D) Diabetes tipo I. 
 
QUESTÃO 19. A melena é uma das principais manifestações da Hemorragia Digestiva Alta (HDA), com relação à 

Melena, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
I. São Fezes negras (aspecto de borra de café ou piche). 
II. É resultante de decomposição bacteriana da hemoglobina na luz intestinal. 
III. Pode permanecer por vários dias após interrupção do sangramento ativo ou maciço. 
 
(A) apenas os itens I e II estão corretos. 
(B) apenas os itens I e III estão corretos. 
(C) apenas os itens II e III estão corretos. 
(D) todos os itens estão corretos. 
 
QUESTÃO 20. O Loxoscelismo é causado pela picada de: 
 
(A) Aranhas do gênero Loxosceles como, por exemplo, a aranha marrom. 
(B) Aranhas do gênero Loxosceles como, por exemplo, a aranha armadeira. 
(C) Cobras do gênero Loxosceles como, por exemplo, a Jararaca. 
(D) Cobras do gênero Loxosceles como, por exemplo, a Cascavel. 
 
  



QUESTÃO 21. A maior parte dos casos de transmissão vertical do HIV (cerca de 65%) ocorre durante: 
 
(A) O trabalho de parto. 
(B) A amamentação. 
(C) As relações sexuais. 
(D) O compartilhamento de agulhas e seringas contaminadas. 
 
QUESTÃO 22. Os materiais embalados em Containers com Filtros microbiológicos, esterilizados à Vapor, 

segundo o Ministério da Saúde, têm prazo de validade de esterilização de: 
 
(A) 2 anos. 
(B) 1 ano. 
(C) 6 meses. 
(D) 7 a 14 dias. 
 
QUESTÃO 23. O Técnico em Enfermagem poderá orientar a puérpera que a Amamentação é um excelente 

método anticoncepcional nos primeiros: 
 
(A) Dois meses após o parto (98% de eficácia). 
(B) Quatro meses após o parto (98% de eficácia). 
(C) Seis meses após o parto (98% de eficácia). 
(D) Nove meses após o parto (98% de eficácia). 

 
QUESTÃO 24. Para responder a questão observe a figura abaixo: 
 

 
 
A figura acima retrata a “boa pega” na Amamentação. Baseado na figura acima, leia as alternativas e indique 

qual delas é incorreta: 
 
(A) Podemos afirmar que existe boa pega na figura acima, pois, grande parte da aréola está na boca do bebê e 

não apenas o mamilo. 
(B) O nariz está encostado na mama, o que indica que a criança está relaxada e respirando tranquilamente, 

indicando boa pega. 
(C) Nota-se boa pega, pois, podemos observar que o queixo encosta na mama da mãe. 
(D) Os lábios do bebê, tanto o superior quanto o inferior, estão voltados para fora, isso indica boa pega. 

 
  



QUESTÃO 25. A hemorroida caracteriza-se pelo ingurgitamento e extravasamento de plexos vasculares na 
submucosa do canal anal. Com relação aos cuidados de enfermagem, leia as afirmativas e assinale a 
alternativa correta: 

 
I. Orientar que casos leves de hemorroida interna respondem bem à dieta rica em fibras e líquido. 
II. Orientar quanto à redução do esforço evacuatório.  
III. Devem-se estimular banhos de assento pelo menos 3x/dia e o uso de papel higiênico em grande quantidade. 
 
(A) apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(C) apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(D) todas as afirmativas estão corretas. 

 
QUESTÃO 26. Com relação às orientações higiênicas as mulheres vítimas de Candidíase Vulvovaginal, Assinale a 

alternativa incorreta. 
 
(A) Uso de roupas íntimas de algodão (para melhorar a ventilação e diminuir umidade na região vaginal). 
(B) Ofertar preservativos e gel lubrificante. 
(C) Evitar calças apertadas. 
(D) Retirar roupa íntima para dormir. 
 
QUESTÃO 27. Durante o pré-natal, a medida de peso é cuidado de enfermagem realizado em todas as consultas 

e, a medida inicial de altura, deve ser realizada a cada: 
 
(A) Semestre em gestantes com menos de 20 anos. 
(B) Trimestre em gestantes com menos de 20 anos. 
(C) Semestre em gestantes com menos de 30 anos. 
(D) Trimestre em gestantes com menos de 30 anos. 
 
QUESTÃO 28. Indivíduos com hiperglicemia intermediária apresentam alto risco para o desenvolvimento do 

diabetes. São também fatores de risco para doenças cardiovasculares, fazendo parte da assim chamada: 
 
(A) Síndrome hiperglicêmica. 
(B) Síndrome sistêmica. 
(C) Síndrome metabólica. 
(D) Síndrome diabética. 
 
QUESTÃO 29. As 10 horas da manhã, o Técnico em Enfermagem instalou no paciente a seguinte solução: Soro 

Glicosado 5% 1000ml enriquecido com Nacl 20% (30ml), Gluconato de Cálcio 10% (20ml) e Vitamina C e 
Complexo B (30ml), para infusão em 12 horas. 

 
Quando entrou no quarto do paciente às 16 horas para administrar as medicações de horário, o Técnico 

percebeu que já havia corrido 700 ml dessa solução e a mesma estava adiantada. Para correção do horário 
dessa solução, ela deverá ser infundida, a partir das 16:00h, em quantas gotas por minuto: 

 
(A) 28 gotas por minuto. 
(B) 30 gotas por minuto. 
(C) 32 gotas por minuto. 
(D) 35 gotas por minuto. 
 
QUESTÃO 30. A prescrição médica é de 860mg de Glicose para criança que deu entrada no pronto socorro com 

hipoglicemia. Na unidade só temos ampolas de 20ml a 20%. Quanto dessa ampola deverá ser administrado 
à criança: 

 
(A) 2,8 ml. 
(B) 4,3 ml. 
(C) 6,5 ml. 
(D) 9,1 ml. 


