PROCESSO SELETIVO EDITAL 003/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL-SC
TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Nome do(a) Candidato(a)

Número de Inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos

Nº QUESTOES
5
5
5
10

Total de questões

25

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha,
solicite a presença do fiscal.
• Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no
espaço indicado na frente do cartão.
• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa,
sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo
totalmente o espaço, e não apenas “x”.
• Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
• Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
• O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS
devidamente preenchido e assinado.
• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de
concluído.
• APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO
DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA.
Destaque aqui:
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LÍNGUA PORTUGUESA
4) Assinale a alternativa CORRETA, referente ao uso
da crase.
a) A entrada da cidade mais próxima fica à 500 metros de
distância.
b) Janete estuda à horas para realizar seu teste.
c) Júlio estuda à distância.
d) Nenhuma das alternativas.

Deus costuma usar a solidão
Para nos ensinar sobre a convivência.
Às vezes, usa a raiva,
para que possamos compreender
o infinito valor da paz.

5) Assinale a alternativa CORRETA, referente aos
termos integrantes da oração: objeto direto, indireto e
complemento nominal.
I) Os pais fizeram tudo para a festa da filha. (Objeto
direto).
II) O aluno respondeu à pergunta da professora.
(Objeto indireto).
III) Aos meus filhos, dei-lhes muito carinho. (Objeto
direto).
IV) O sonho dela é ser uma cantora famosa.
(Complemento nominal)
a) Somente I, II,III, estão corretas.
b) Somente I, II e IV ,estão corretas.
c) Somente I, II,III e IV, estão corretas.
d) Nenhuma das alternativas.

Outras vezes usa o tédio,
quando quer nos mostrar a importância da aventura e do
abandono.
Deus costuma usar o silêncio
para nos ensinar
sobre a responsabilidade do que dizemos.
Às vezes usa o cansaço, para que possamos
Compreender o valor do despertar.
Outras vezes usa a doença, quando quer
Nos mostrar a importância da saúde.
Deus costuma usar o fogo,
para nos ensinar a andar sobre a água.

MATEMÁTICA
6) Assinale a alternativa que apresente apenas
números racionais:
a) 0,5; 2/3; 3
b) √2; 3; 0,5
c) -1, 3,1415...,2/3
d) Nenhuma das alternativas

Às vezes, usa a terra, para que possamos
Compreender o valor do ar.
Outras vezes usa a morte, quando quer
Nos mostrar a importância da vida.
Paulo Coelho

7) João coletou em sua horta um saco de arroz, porém
𝟒
estava apenas completa, e Moisés coletou 0,3333...
𝟓
de um saco. Quanto João coletou a mais que Moisés?
1
a)

1) Assinale a alternativa CORRETA para a intenção de
Paulo Coelho, no texto acima.
a) O texto acima mostra que Deus, costuma mostrar
situações adversas para mostrar a importância da vida.
b) O texto acima demostra que não devemos dar
importância para as situações adversas, pois elas
acontecem.
c) O texto acima mostra que Deus, não está preocupado
com a vida das pessoas.
d) Nenhuma das alternativas.

1,75

b)
c)
d)

2) Assinale a alternativa CORRETA, referente a qual
classe de palavras pertence as seguintes palavras:
“ infinito, quando, ensinar e vida. ”
a) Substantivo, adverbio, verbo e adjetivo.
b) Adjetivo, artigo, verbo e substantivo.
c) Adjetivo, adverbio, verbo e substantivo.
d) Nenhuma das alternativas.
3) Assinale a alternativa CORRETA referente
concordância nominal e verbal.
I-Meus caros pai e mãe.
II-Não disse coisa alguma.
III-A maior parte dos interessados compareceram.
a) I- concordância nominal, II- concordância verbal e
concordância nominal.
b) I- concordância nominal, II-concordância nominal e
concordância verbal.
c) I- concordância verbal, II-concordância nominal e
concordância verbal.
d) Nenhuma das alternativas.

7
15
2
15

Nenhuma das alternativas

8) Use conhecimentos sobre decomposição de
números primos e assinale a alternativa que
corresponde ao valor de 312:
a) 23 ∗ 3 ∗ 13
b) 22 ∗ 3 ∗ 13
c) 2 ∗ 3 ∗ 13
d) Nenhuma das alternativas.

a
9)
Simplificando
a
expressão
𝟎, 𝟑𝟑𝟑 …Obtém-se um número:
a) Compreendido entre 2 e 10.
b) Compreendido entre -1 e 2.
c) Compreendido entre -2 e -1.
d) Nenhuma das alternativas.

III-

𝟒−

𝟏𝟏
𝟔

∗𝟑+

III10) Observe as comparações entre os números
inteiros:
I) -4 < 2
II) (-3)² = (3)²
III) (-4)³ = (4)³

III-
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IV) (-4)³ > (4)³
Assinale
a
alternativa
que
apresentam
as
comparações CORRETAS entre os números citados
anteriormente:
a) Alternativas I, II, III.
b) Alternativas I, II, IV.
c) Alternativas I, III, IV.
d) Nenhuma das alternativas.

c) Os conflitos étnicos podem estar entre cachorros e
gatos nos Estados Unidos e Brasil, causado pela
segregação animal e o apartheid.
d) Nenhuma das alternativas.
15) Sobre a reforma do ensino médio, assinale a
alternativa CORRETA:
a) O novo modelo permitirá que o estudante escolha a
área de conhecimento para aprofundar seus estudos.
b) A língua portuguesa e matemática são disciplinas
opcionais nos três anos de ensino médio independente da
área de aprofundamento que o estudante escolher.
c) O currículo do novo ensino médio será norteado pela
Base Nacional Extinta Geográfica (BNEG), opcional e
comum a todas as escolas (da educação infantil ao ensino
médio).
d) Nenhuma das alternativas.

CONHECIMENTOS GERAIS
11) Atualmente, considera-se a educação um dos
setores mais importantes para o desenvolvimento de
uma nação. Considerando essa afirmação, assinale a
alternativa CORRETA:
a) A educação no Brasil deve ser mantida como está, visto
que o desenvolvimento dos professores implica no
desenvolvimento dos alunos e da escola.
b) Programas de bolsa educação têm tirado milhares de
crianças do trabalho infantil para ingressarem nos bancos
escolares. Programas de Educação de Jovens e Adultos
(EJAs) também tem favorecido este avanço educacional.
c) Os números apontam um declínio no nível de
escolaridade do povo brasileiro, fator considerado
importante para a melhoria do nível de desenvolvimento
de nosso país.
d) Nenhuma das alternativas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) Na avaliação de saúde do paciente é necessário
verificar os sinais vitais, dentre os quais o nível de sua
pressão arterial, que resulta da tensão que o sangue
exerce sobre as paredes das artérias. Quando este
nível está abaixo do normal, dizemos que o paciente
está?
a) Hipertenso
b) Hipotenso
c) Normotenso
d) Nenhuma das alternativas

12) Na ciência geográfica o conceito de região está
ligado à ideia de diferenciação de áreas. As regiões
podem ser estabelecidas de acordo com critérios
naturais, abordando as diferenças de vegetação,
clima, relevo, hidrografia, fauna e etc. Assinale a
alternativa INCORRETA:
a) Países Baixos são aqueles que possuem um padrão de
vida relativamente baixo, uma base industrial em
desenvolvimento e um índice de desenvolvimento humano
variando de médio a elevado.
b) Países centrais são aqueles que detêm maior poder
político, econômico e militar. São eles que produzem
novas tecnologias, exportam produtos culturais e bens de
alto valor.
c) Países periféricos são aqueles que dependem dos
países centrais, tem economias pouco desenvolvidas e
possuem pouca influência no cenário internacional.
d) Nenhuma das alternativas.

17) Sobre os sinais vitais, a temperatura corporal é
verificada mediante a utilização do termômetro, e pode
ser verificada pelo seguinte método:
a) temporal
b) axilar
c) braquial
d) Nenhuma das alternativas
18) O Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem leva em consideração a necessidade e o
direito de assistência em enfermagem da população,
os interesses do profissional e de sua organização.
Está centrado na pessoa, família e coletividade e
pressupõe que os trabalhadores de enfermagem
estejam aliados aos usuários na luta por uma
assistência sem riscos e danos e acessível a toda
população. Quanto à relação com os trabalhadores é
proibido:
a) Colaborar, direta ou indiretamente com outros
profissionais de saúde, no descumprimento da legislação
referente aos transplantes de órgãos, tecidos, esterilização
humana, fecundação artificial e manipulação genética.
b) Responsabilizar-se por falta cometida em suas
atividades profissionais, independentemente de ter sido
praticada individualmente ou em equipe
c) Posicionar-se contra falta cometida durante o exercício
profissional seja por imperícia, imprudência ou negligência
d) Nenhuma das alternativas

13) Atualmente, a ocorrência de mudanças é cada vez
mais frequente e rápida. Hoje, um conhecimento pode
ser considerado defasado em questão de dias.
Considerando essa afirmação, assinale a alternativa
em que destaca as mudanças nos dias atuais.
a) No campo ecológico: resfriamento global, desastres
naturais e reprodução de espécies.
b) No campo social: redução populacional, concentração
de renda e empobrecimento e masculinização do mercado
de trabalho.
c) No campo econômico: abertura do mercado chinês,
globalização e comércio eletrônico.
d) Nenhuma das alternativas.

19) Para a Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar, a classificação das cirurgias é por
potencial de contaminação da incisão cirúrgica e deve
ser feita no final do ato cirúrgico, pelo cirurgião, e
podem ser:
a)
Cirurgias
Limpas,
Cirurgias
Potencialmente
Contaminadas, Cirurgias Contaminadas e Cirurgias
Infectadas.

14) Em relação aos conflitos étnico-sociais, assinale a
alternativa CORRETA:
a) Durante a Idade Média eram comuns os conflitos
étnicos, as Cruzadas são um dos maiores da história.
b) O termo Conflito Étnico identifica somente conflitos que
tenham em sua essência o choque de pessoas com
origens religiosas.

4

b) Cirurgias Limpas, Cirurgias Contaminadas e Cirurgias
Infectadas.
c)
Cirurgias
Limpas,
Cirurgias
Potencialmente
Contaminadas e Cirurgias Contaminadas.
d) Nenhuma das alternativas.

dispositivos que viabilizam os princípios e resultados
esperados com esta política?
a) Acolhimento com classificação de risco.
b) Organização e limpeza do ambiente.
c) Participação nos Conselhos Municipais de Saúde.
d) Nenhuma das alternativas.

20) Em 2017 o Programa Nacional de Imunização do
Ministério da Saúde sofreu algumas alterações, dentre
as quais a HPV para meninos. Qual o objetivo desta
vacinação?
a) Prevenir os cânceres de pênis, ânus, garganta e
verrugas genitais. Redução da incidência do câncer de
colo de útero e vulva nas mulheres, já que os homens são
responsáveis pela transmissão do vírus para suas
parceiras.
b) Pessoas com o sistema imune comprometido são mais
suscetíveis a problemas graves de saúde.
c) Manter a eliminação do sarampo, rubéola e síndrome
da rubéola congênita, além de diminuir número de casos
de caxumba e coqueluche.
d) Nenhuma das alternativas.

25) A limpeza das áreas de atendimento à saúde é um
procedimento que visa remover a sujidade e detritos
orgânicos das superfícies, reduzindo/eliminando
microorganismos. Porém, existem dois tipos de
limpeza, que são:
a) Limpeza diária e Limpeza mensal.
b) Limpeza simples e Limpeza complexa.
c) Limpeza concorrente e Limpeza terminal.
d) Nenhuma das alternativas.

21) A Estratégia Saúde da Família (ESF) tem por
finalidade proporcionar atendimento à saúde
regionalmente, cobrindo 100% da população, através
de uma equipe multiprofissional. Qual o número
máximo de pessoas a serem atendidas por uma
equipe de saúde, respeitando critérios de equidade
para esta definição?
a) 2000
b) 3500
c) 4000
d) Nenhuma das alternativas.
22) O técnico de Enfermagem possui atribuições
específicas na equipe de saúde da família, de acordo
com a Portaria 2488. Marque a alternativa que não
corresponde a estas atribuições:
a) realizar atividades programadas e de atenção à
demanda espontânea.
b) realizar ações de educação em saúde a população
adstrita, conforme planejamento da equipe.
c) participar do gerenciamento dos insumos necessários
para o adequado funcionamento da UBS.
d) Nenhuma das alternativas.
23) O Código de Ética prevê direitos do profissional de
enfermagem nas relações com a pessoa, família e
coletividade. Qual alternativa abaixo não corresponde
a um direito?
a) Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa,
família e coletividade, necessárias ao exercício
profissional.
b) Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência
de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia,
negligência ou imprudência.
c) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua
competência técnica, científica, ética e legal ou que não
ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e
coletividade.
d) Nenhuma das alternativas.
24) A Política de Humanização tem como princípios a
valorização das práticas de atenção e gestão no SUS,
fortalecendo o compromisso com os direitos do
cidadão e da equipe de trabalhadores. Quais são os
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