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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de São João do Oeste 
Edital de Concurso para Emprego Público nº 01/2019 

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 

TIPO DE PROVA: 01 
 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 

azul, feita de material transparente. 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, numeradas 

de 1 a 35. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão de Resposta: 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da 

questão.  

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 03h00min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 

 A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de 

aplicação das provas. 

 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

BOA PROVA! 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rascunho do gabarito: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                                        

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35      
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. O código de ética dos profissionais de enfermagem (CEPE) pode ser denominado também como 

código de: 

A) Deontologia de Enfermagem. 

B) Moral e Condutas de Enfermagem. 

C) Consolidação profissional de Enfermagem. 

D) Direitos Humanos de Enfermagem. 

 

02. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.  

“Frente à ética profissional, podemos afirmar que a Enfermagem é comprometida com a produção e gestão 

do cuidado prestado nos diferentes contextos socioambientais e _______________ em resposta às necessidades 

da pessoa, família e coletividade.” 

A) Laborais. 

B) Gerenciais. 

C) Culturais. 

D) Institucionais. 

 

03. É direito profissional descrito pelo CEPE exercer a Enfermagem com liberdade, segurança técnica, 

científica e ambiental, autonomia, e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os 

princípios e pressupostos: 

A) Libertários, colaborativos e pessoais. 

B) Legais, éticos e dos direitos humanos. 

C) Humanos, físicos e psíquicos. 

D) Preventivos, organizativos e sociais. 

 

04. Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício 

profissional é uma ação descrita pelo CEPE como: 

A) Direito profissional. 

B) Dever profissional. 

C) Responsabilidade profissional. 

D) Proibição profissional. 

 

05. São proibições profissionais descritas pelo CEPE, exceto: 

A) Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso diante de qualquer forma ou tipo de violência 

contra a pessoa, família e coletividade, quando no exercício da profissão. 

B) Colaborar ou acumpliciar-se com pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitem a legislação e 

princípios que disciplinam o exercício profissional de Enfermagem. 

C) Promover ou participar de prática destinada a antecipar a morte da pessoa. 

D) Formar e participar da Comissão de Ética de Enfermagem, bem como de comissões 

interdisciplinares da instituição em que trabalha. 
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06. O processo logístico da Rede de Frio para conservação dos imunobiológicos, incluindo-se as etapas 

de recebimento, armazenamento, distribuição e transporte, de forma oportuna e eficiente, para 

assegurar a preservação de suas características originais, denomina-se: 

A) Instância federal. 

B) Ministério da Saúde. 

C) Programa Nacional de Imunização. 

D) Cadeia de Frio. 

 

07. A comprovação da vacinação será feita por meio do cartão ou caderneta de vacinação, emitido pelas 

unidades de saúde públicas e privadas, devidamente credenciadas no âmbito do Sistema Único de Saúde 

- SUS, contendo as seguintes informações: 

I - Dados pessoais: nome completo, data de nascimento e endereço; 

II - Nome da vacina; data; número do lote; 

III - Laboratório produtor; unidade vacinadora; nome do vacinador. 

Dos itens acima: 

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.  

 

08. Na rotina dos serviços de saúde, a vacina BCG é disponibilizada para crianças até: 

A) 3 anos 11 meses e 29 dias, ainda não vacinadas. 

B) 4 anos 11 meses e 29 dias, ainda não vacinadas. 

C) 5 anos 11 meses e 29 dias, ainda não vacinadas. 

D) 6 anos 11 meses e 29 dias, ainda não vacinadas. 

 

09. Em recém-nascidos (RN) de mães portadoras da hepatite B, deve-se administrar a vacina e a 

imunoglobulina humana anti-hepatite B, preferencialmente nas primeiras 12 horas, podendo a 

imunoglobulina ser administrada no máximo até: 

A) 7 dias de vida. 

B) 14 dias de vida. 

C) 28 dias de vida. 

D) 45 dias de vida. 

 

10. A vacina pneumocócica 10-valente (conjugada) deve ser administrada na dose de: 

A) 0,5 mL por via subcutânea. 

B) 0,5 mL por via intramuscular. 

C) 1,0 mL por via subcutânea. 

D) 1,0 mL por via intramuscular. 

 

11. Refere-se a um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, caracterizado por hiperglicemia 

e distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da secreção 

e/ou da ação da insulina. Trata-se do transtorno denominado: 

A) Hipertensão arterial. 

B) Diabetes. 
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C) Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). 

D) Acidente vascular cerebral (AVC). 

 

12. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.  

“Tanto a hipertensão quanto o diabetes representam importante fator de risco para o desenvolvimento da 

doença ______________________, esta que é considerada a primeira causa de mortalidade no Brasil.” 

A) Neurovascular. 

B) Renal. 

C) Vascular. 

D) Cardiovascular. 

 

13. A doença infecciosa crônica, de grande importância epidemiológica, que acomete a pele, nervos 

periféricos, mas também que se manifesta como doença sistêmica que compromete articulações, olhos, 

testículos, entre outros órgãos, denomina-se: 

A) Tuberculose. 

B) Dengue. 

C) Hanseníase. 

D) Erisipela. 

 

14. I. No segundo ano de vida, o leite materno continua sendo importante fonte de nutrientes. Estima-se 

que dois copos (500ml) de leite materno no segundo ano de vida fornecem 95% das necessidades de 

vitamina C, 45% das de vitamina A, 38% das de proteína e 31% do total de energia. II. Além disso, o leite 

materno continua protegendo contra doenças infecciosas, uma análise de estudos realizados em três 

continentes concluiu que quando as crianças não eram amamentadas no segundo ano de vida elas tinham 

uma chance quase duas vezes maior de morrer por doença infecciosa quando comparadas com crianças 

amamentadas. 

Sobre o trecho acima: 

A) Apenas a frase I está correta. 

B) Apenas a frase II está correta. 

C) As frases I e II estão corretas. 

D) As frases I e II estão incorretas. 

 

15. Por ser da mesma espécie, o leite materno contém todos os nutrientes essenciais para o crescimento 

e o desenvolvimento ótimos da criança pequena, além de ser mais bem digerido, quando comparado 

com leites de outras espécies. O leite materno é capaz de suprir sozinho as necessidades nutricionais 

da criança nos primeiros: 

A) 2 meses de vida. 

B) 3 meses de vida. 

C) 4 meses de vida. 

D) 6 meses de vida. 

 

16. A mama, na gravidez, é preparada para a amamentação (lactogênese fase I) sob a ação de diferentes 

hormônios. O hormônio responsável pela formação dos lóbulos mamários é denominado: 

A) Estrogênio. 

B) Progesterona. 
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C) Ocitocina. 

D) Prolactina. 

 

17. São infecções sexualmente transmissíveis curáveis, exceto: 

A) Clamídia. 

B) Hepatite C. 

C) Gonorreia. 

D) Sífilis. 

 

18. Serão consideradas parcerias sexuais, para fins de comunicação, os indivíduos com quem a pessoa 

se relacionou sexualmente. Para tricomoníase, considera-se: 

A) Parceria atual. 

B) Parceria nos últimos 2 meses. 

C) Parceria nos últimos 6 meses. 

D) Parceria no último ano. 

 

19. A penicilina é a droga de escolha para o tratamento da sífilis primária. É cuidado de enfermagem 

administrar nesses casos a medicação por via: 

A) Subcutânea. 

B) Intramuscular. 

C) Endovenosa. 

D) Oral. 

 

20. A oftalmia neonatal, definida como a conjuntivite purulenta do RN, ocorre no primeiro mês de vida, 

e pode levar à cegueira, especialmente quando causada pela bactéria: 

A) Neisseria gonorrhoeae. 

B) Escherichia coli. 

C) Haemophilus ducreyi. 

D) Trichuris trichiura. 

 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

 

INSTRUÇÃO: As questões de nº 21 a nº 30 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 
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(TEXTO) 

 
 

21. Sobre o Texto e seu contexto, analise: 

I - Cerca de um bilhão de pessoas no mundo equivale a um sexto de todos os humanos no planeta; 

II - Cerca de um bilhão de pessoas são afetados pelas chamadas “doenças negligenciadas”; 

III - “Doenças negligenciadas” são enfermidades constantemente pesquisadas pela indústria 

farmacêutica. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

22. “‘Elas estão relacionadas à pobreza, não têm muito interesse para o mercado porque não dão um 

retorno lucrativo’, [...]” (linhas 7 a 9). Assinale a alternativa que justifica corretamente a regra pela qual 

a crase foi empregada: 

A) Há contração entre preposição exigida por regência nominal de “relacionadas” e artigo definido 

feminino exigido por “pobreza”. 

B) Há contração entre preposição exigida por regência verbal de “relacionadas” e artigo definido 

feminino exigido por “pobreza”. 

C) É obrigatório o uso de crase em locuções adverbiais como, por exemplo, “à pobreza”. 

D) É obrigatório o uso de crase em algumas locuções conjuntivas como, por exemplo, “à pobreza”. 

 

23. “Cerca de um bilhão de pessoas no mundo – [...] – são afetados pelas chamadas ‘doenças 

negligenciadas’: [...]” (linhas 1 a 4). Com base na regra de concordância verbal do trecho retirado do 

Texto, assinale a alternativa correta: 
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A) Quando o sujeito, indicador de quantidade aproximada, é formado de um número plural 

precedido da expressão “cerca de”, o verbo vai normalmente para o plural. 

B) Quando o sujeito, indicador de quantidade aproximada, é formado de um número plural 

precedido da expressão “cerca de”, o verbo vai normalmente para o singular. 

C) Quando o sujeito é constituído por expressão partitiva (cerca de) e um substantivo ou pronome 

plural (um bilhão de pessoas), o verbo pode ir para o singular ou para o plural. 

D) Enquanto o sujeito de que participa a expressão “cerca de um” leva o verbo ao singular, o sujeito 

formado pela expressão “cerca de dois”, seguida de substantivo, deixa o verbo de regra no plural. 

 

24. “Elas são diferentes uma da outra, mas têm em comum o fato [...]” (linhas 13 e 14). Sobre o termo 

destacado, analise as proposições a seguir: 

I - Não é empregado, em hipótese alguma, com acento circunflexo; 

II - Está corretamente empregado, uma vez que está se referindo à palavra “Elas”, no plural; 

III - Está incorretamente empregado, uma vez que o seu correto emprego é “tem”, sem acento. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item II está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

25. Analise o trecho a seguir retirado do Texto: 

“A OMS classifica 17 patologias como doenças tropicais negligenciadas.” (linhas 11 a 13) 

Assinale a alternativa em que o verbo destacado exerce a mesma transitividade verbal que o verbo 

destacado no trecho acima: 

A) “As ações do rapaz incorreram em grave erro judiciário.” 

B) “Enviaram todas as informações para o novo diretor.” 

C) “O alimento envenenou boa parte do reino.” 

D) “A equipe necessita de que todos deixassem a sala naquele momento.” 

 

26. “[...] enfermidades que a indústria farmacêutica não tem interesse em pesquisar, segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS).” (linhas 4 a 6). É correto afirmar que a partícula “que” destacada 

exerce função morfológica de: 

A) Conjunção comparativa. 

B) Conjunção causal. 

C) Conjunção integrante. 

D) Pronome relativo. 

 

27. Assinale a alternativa em que o(s) termo(s) destacado(s) exerce(m) a mesma função morfológica 

que a palavra “principalmente” no trecho abaixo retirado do Texto: 

“Elas são diferentes uma da outra, mas têm em comum o fato de atingirem principalmente pessoas de 

baixa renda ou em condição de miséria, em lugares pobres e em países em desenvolvimento.” (linhas 13 a 

17) 

A) “A parede oriental da igreja é o muro do quintal de um lado, mas as comunicações foram vedadas 

provavelmente quando a coroa alienou o palácio e o separou assim perpetuamente do templo.” 

(A. Garrett) 
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B) “Os meus doentes, senhora condessa, respondeu Carlos, não são bastante numerosos para 

formar uma quadrilha.” (Eça de Queiroz) 

C) “Hoje quatro braças de terra, amanhã seis, depois mais outras, ia o vendeiro conquistando todo 

o terreno que se estendia pelos fundos da sua bodega.” (Aluísio Azevedo) 

D) “A história repete-se. Antônio Conselheiro foi um gnóstico bronco. Veremos mais longe a exação 

do símile.” (Euclides da Cunha) 

 

28. “Elas são diferentes uma da outra, [...]” (linha 13). Na oração, os termos destacados exercem função 

sintática de: 

A) Predicado nominal. 

B) Predicado verbal. 

C) Predicado verbo-nominal. 

D) Predicativo do sujeito. 

 

29. Acerca da pontuação do Texto, é correto afirmar que os travessões utilizados nas linhas 1 e 2 foram 

empregados pelo autor para: 

A) Desempenhar função análoga à dos parênteses com a intenção de isolar, num contexto, palavras 

ou frases. 

B) Isolar a oração subordinada adjetiva explicativa. 

C) Isolar termos conhecidos como estrangeirismos. 

D) Indicar a mudança de interlocutor nos discursos narrativos. 

 

30. Assinale a alternativa correta com base na regra gramatical de acentuação da palavra “farmacêutica” 

(linha 5): 

A) Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas. 

B) Acentua-se a sílaba tônica dos vocábulos paroxítonos terminados em “a”. 

C) Acentuam-se os vocábulos paroxítonos terminados em “l, n, r, x, s” como, por exemplo, 

“farmacêuticas”.  

D) Acentuam-se os vocábulos oxítonos terminados em “a, o”, seguidos ou não de “s”. 

 

Questões de Matemática 
 

31. Um quarto (1/4) do salário de R$ 2.500,00 de João é reservado para as despesas pessoais. 

Considerando que do valor reservado para as despesas pessoais, João gaste 25% com a sua namorada, 

é correto afirmar que essa porcentagem equivale ao valor de: 

A) R$ 625,00 

B) R$ 468,75 

C) R$ 156,25 

D) R$ 125,50 

  

32. Assinale a alternativa que representa corretamente o montante da aplicação a seguir: 
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Coluna I Coluna II 

Capital R$ 16.500,00 

Taxa de juro 1,20% 

Tempo (meses) 8 

 

A) R$ 1.584,00 

B) R$ 17.250,25 

C) R$ 18.012,50 

D) R$ 18.084,00 

 

33. Com base no triângulo retângulo a seguir, assinale a alternativa que representa o correto valor de 

sua hipotenusa: 

 
 

A) 2√2 

B) 𝐿√2 

C) √𝐿 

D) 2𝐿 

 

34. “Hoje começam as aulas ou ainda estou de férias. Ora, hoje não começam as aulas.”. Com base nisso, é 

correto afirmar: 

A) Hoje começam as aulas e ainda estou de férias. 

B) Hoje começam as aulas. 

C) Ainda estou de férias. 

D) Não estou mais de férias. 

 

35. Sobre uma função de primeiro grau (𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏), assinale a alternativa correta: 

A) Será decrescente à medida que o valor da variável “y” diminui e a variável “x” aumenta. 

B) Será decrescente à medida que o valor da variável “y” aumenta a variável “x” diminui. 

C) Será crescente sempre que o sinal à frente de “𝑎𝑥” for negativo. 

D) Será crescente sempre que “b” for positivo. 


