
 

Prefeitura Municipal de BOMBINHAS - SC 

Processo Seletivo Simplificado 014/2018 
 
 

 
 

PROVA  - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

 

INSTRUÇÕES 

1.Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

 
 



2.Escreva, abaixo, seu número de inscrição. 

3.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, 
não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova. 

4.Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com quatro 
alternativas cada uma, das quais somente uma é a correta. 

5.Ao receber o cartão-resposta, examine, e assine-o. 

6.Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto 
em cada questão, preenchendo completamente o espaço 
correspondente, à caneta com tinta azul-escura ou preta. 

7.No cartão-resposta, marcação de mais de uma alternativa em 
uma mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites do 
espaço destinado para cada marcação, anularão a questão. 

8.Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de 
preenchimento. 

9.Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação 
entre candidatos, bem como o uso de livros, apontamentos e 
equipamentos eletrônicos. O não cumprimento dessas exigências 
implicará a exclusão do candidato. 

10.Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao 
fiscal. Aguarde autorização para devolver o cartão-resposta. 

11.O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido 
na duração desta prova. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS 

 
Língua 

Portuguesa 
 
 
 

Matemática 
 
 
 

Conhecimentos 
Gerais e 

Atualidades 
 
 
 

Conhecimentos 
Específicos 

 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
 

 
CRONOGRAMA PREVISTO 

Atividade Data Local 

Divulgação do Gabarito Provisório 05/11/2018 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal 

Prazo de recursos do Gabarito Provisório 06 e 07/11/2018 Protocolo da Prefeitura Municipal 

Divulgação do Gabarito Oficial 08/11/2018 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal 

 
 

Língua Portuguesa 

 
Questão 01 
Assinale a resposta certa, considerando o uso das palavras mau/mal, cessão/sessão/seção: 
A) Ele sempre foi mal pagador. / A seção de direitos autorais é aqui, na sala B. 
B) Soou mal aquele adeus. / Cessão de direitos autorais: aprovada! 
C) Às vezes sou mau interpretado. / A sessão de tênis está fechada. 
D) Nem sempre estou de mau humor. / Cessão de cinema: esgotada! 
 
Questão 02 
Das assertivas abaixo somente uma oferece oração com sujeito oculto, assinale-a: 
A) Por mim, estás fora! 
B) Os estudantes da sexta série da escola estadual estão todos aprovados. 
C) Faz calor ao sul do Taiti. 
D) Há muitas amigas sinceras. 
 

http://www.bombinhas.sc.gov.br/
http://www.bombinhas.sc.gov.br/


Questão 03 
Escolha a alternativa em que a frase esteja escrita segundo a norma culta da Língua Portuguesa: 
A) A maioria das pessoas gostam de praias selvagens. 
B) Queres que eu respondo para ti? 
C) Se tu fazer direito, será classificado. 
D) Há bastantes provas contra o rei. 
 
Questão 04 
Escolha a alternativa em que o uso do “por que”, assim como está escrito neste enunciado, foi empregado 
CORRETAMENTE: 
A) Estou feliz por que você voltou! 
B) Esta é a receita por que me guio. 
C) Você comprou por que? 
D) Ninguém me disse o por que, somente deram-me as costas e se foram. 
 
Questão 05 
Escolha a alternativa em que o uso do “por que”, assim como está escrito neste enunciado, foi empregado 
CORRETAMENTE: 
A) Estou feliz por que você voltou! 
B) Esta é a receita por que me guio. 
C) Você comprou por que? 
D) Ninguém me disse o por que, somente deram-me as costas e se foram. 
 
Questão 06 
Das orações abaixo, uma delas NÃO apresenta predicado, marque-a: 
A) Boa noite, senhoras e senhores, padrinhos das crianças! 
B) Nossa, permaneceram intactas, as flores! 
C) Veja bem as decisões que tomas! 
D) Dias melhores virão! 
 
Questão 07 
Das assertivas abaixo somente uma oferece oração coordenada sindética aditiva: 
A) Canto, por isso sou afinada. 
B) Quer falar, quer calar. 
C) Chegou, mas saiu. 
D) Dormem, mas também acordam. 
 
Questão 08 
Das frases dadas, somente uma apresenta advérbio: 
A) Somos todos amigos. 
B) Está tudo certo. 
C) Bebeu meio litro de água. 
D) Preferia fica a sós. 
 
Questão 09 
Todas as assertivas abaixo reúnem enunciados verbais, EXCETO: 
A) Boa noite, Dona Margarida, escolha a data da sua folga. 
B) Concedemos folga para a Dona Margarida. 
C) Boa tarde, Dona Margarida: folgada! 
D) A folga da Dona Margarida é amanhã. 
 
Questão 10 
A crase está mal aplicada na alternativa: 
A) Voltei à casa para pegar os ingressos que esqueci no meu quarto. 
B) Fui à casa de cultura ver a exposição. 
C) Fui à Bombinhas dos mergulhos ecológicos. 
D) Voltei à Romênia de avião. 
 

Matemática 



 
Questão 11 
Roberto ganhava em seu trabalho um salário de R$ 750,00, ele foi promovido e ganhou um aumento de 
32%, logo, o novo salário dele passou a ser: 
A) R$ 840,00                    
B) R$ 890,00 
C) R$ 940,00 
D) R$ 990,00 

 
Questão 12 
Para fazer uma piscina de 14 m de comprimento por 2,5 m de altura e 3,6 m de largura, um pedreiro cobrou 
à razão de R$ 7,00 o m³. Qual o valor dessa piscina? 
A) R$ 882,00                   
B) R$ 852,00 
C) R$ 782,00 
D) R$ 342,00 
 
Questão 13 
Rodrigo usa como meio de transporte para ir trabalhar sua bicicleta, ele leva 45 minutos na ida e 45 
minutos na volta. Se Rodrigo trabalha seis dias na semana, podemos dizer que Rodrigo passaria quanto 
tempo pedalando sua bicicleta ao longo de uma semana? 
A) 9 horas 
B) 9 horas e 30 minutos 
C) 10 horas 
D) 11 horas e 30 minutos 
 
Questão 14 
No final do inverno, uma loja de calçados ofereceu 30% de desconto em todos os sapatos. Uma pessoa, 
ao comprar um sapato de R$86,00, recebeu, em reais, um desconto de: 
A) R$ 20,20 
B) R$ 24,70 
C) R$ 25,80 
D) R$ 30,80 
 
Questão 15 
Quantos quilos pesa uma caixa com 278 bolas de vidro, sabendo que cada bola pesa 7 gramas? 
A) 0,936 kg 
B) 1,946 kg 
C) 2,046 kg 
D) 3,096 kg 
 
 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 

 
Questão 16 
Os candidatos em disputa no Segundo Turno das Eleições 2018, para Presidente, no Brasil são: 
 
a) Lula e Dilma; 
b) Aécio Neves e Ciro Gomes; 
c) Bolsonaro e Haddad; 
d) Ciro Gomes e Haddad; 
 
Questão 17 
O __________________________ foi instituído pela Lei nº 8.069, em 13 de julho de 1990. Nela, constam 
os direitos da criança (até 12 anos de idade) e do adolescente (de 12 a 18 anos de idade). A alternativa 
que completa corretamente a frase acima é: 
 
a) Estatuto da criança e do Adolescente, ECA 
b) Estatuto do Idoso 



c) Estatuto do Mais carente 
d) Bolsa Família 
 
Questão 18 
Em Outubro deste ano, completa-se 10 anos do sequestro de cárcere privado mais longo da história de 
São Paulo até 2008. O episódio terminou com uma jovem de 15 anos morta pelo namorado e sua amiga 
Nayara, ferida. O relato acima refere-se ao: 
 
a) Caso Eloá, morta pelo namorado em São Paulo; 
b) Caso Susane Richthofen; 
c) Caso Camila Bauer Jhan; 
d) Caso dos irmão Cravinhos; 
 
Questão 19 
Em Abril de 2016, foi criado o Decreto de Lei que reconhece a identidade de gênero de pessoas travestis 
e transexuais no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, no que diz 
respeito ao nome, permitindo o uso do: 
 
a) Nome condicional; 
b) Nome Social; 
c) Nome Carismático; 
d) Nome Civil; 
 
Questão 20 
“Analistas do mercado financeiro reduziram a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 
2018 e também passaram a estimar uma inflação mais baixa para este ano”. A notícia acima, trata do PIB 
Brasileiro em 2018, que refere-se à: 
 
a) Soma de todos os produtos agrícolas deduzidos os impostos de importação. 
b) Soma de todos os produtos eletrodomésticos deduzidas as importações. 
c) Soma de todos os empregos criados no ano, deduzidos os Serviços. 
d) Soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. 
 

Conhecimentos Específicos 

 
Questão 21 
No que se refere a portaria 2.436 de 21 de setembro de 2017 assinale a alternativa que não condiz com 
esta resolução. 
 
A) A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção 
Básica. 
B) A População adscrita por equipe de Atenção Básica (EAB) e de Saúde da Família (ESF) é de 2.500 a 
4.500 pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes da Atenção Básica. 
C) É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, 
orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, 
limitação física, intelectual, funcional e outras. 
Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS, coordenadora do 
cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede. 
D) Assegurar ao usuário o acesso universal, equânime e ordenado às ações e serviços de saúde do SUS 
 
Questão 22 
De acordo com as novas diretrizes de cardiologia os valores de pressão arterial passaram por nova 
classificação. Sendo assim, considerando a nova diretriz, podemos considerar como hipertenso estágio 
01 os pacientes que apresentam qual valor de pressão sistólica e diastólica? 
 
a) Pacientes com pressão sistólica menor que 120 mmHg e pressão diastólica menor que 80 mmHg. 
b) Pacientes com pressão sistólica entre 120 e 129 mmHg ou pressão diastólica menor que 80 mmHg. 
c) Pacientes com pressão sistólica entre 130 e 139 mmHg ou pressão diastólica entre 80 e 89 mmHg. 
d) Pacientes com pressão sistólica acima de 140 mmHg ou pressão diastólica acima de 90 mmHg. 



 
Questão 23 
A pele forma uma barreira protetora contra a atuação de agentes físicos, químicos ou bacterianos sobre 
os tecidos mais profundos do organismo. De acordo com a regra dos nove, qual a porcentagem atingida 
em paciente adulto que teve queimadura em membro superior esquerdo e membro inferior esquerdo 
incluindo a genitália. Assinale a alternativa correta de acordo com regra dos nove. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 9%. 
b) 15%. 
c) 18%. 
d) 28%. 
 
Questão 24 
Ferida é o nome utilizado para designar qualquer lesão de pele que apresente solução de continuidade. 
Referente ao curativo, podemos destacar que o profissional deve ter conhecimento sobre o mesmo. Diante 
disso, assinale a alternativa incorreta no que se refere ao curativo. 
 
A) É um tratamento a longo prazo de recuperação da epiderme com trocas semanais do curativo. 
B) Deve-se manter alta umidade entre a ferida e o curativo, o que promove epitelização mais rápida, 
diminuição significativa da dor e aumento do processo de destruição natural dos tecidos necrosados. 
C) Permitir troca gasosa, ressalte-se que a função do oxigênio em relação às feridas ainda não está muito 
esclarecida. 
D) Deve-se limpar as feridas antes da colocação de cobertura com solução fisiológica a 0,9%, morna, 
aplicada sob pressão. 
 
Questão 25 
Sobre a diferença entre doença transmissível, bacteriana, virologia e fungos contagiosos, assinale a 
alternativa correta: 
a) Doença bacteriana é de difícil contagio sendo transmissão sexual o seu maior transmissor. 
b) São exemplos de doença de origem viral: gripe, poliomielite e AIDS. 
c) Na doença contagiosa, o agente infeccioso é eliminado com muita facilidade por gotículas que saem 
das vias respiratórias. 
d) A doença por fungos é de origem especifica, sendo o tratamento mais demorado. 
 
Questão 26 
Raiva é uma zoonose que tem como hospedeiro reservatório e transmissor o animal infectado pelo vírus 
da raiva, que transmite a doença aos humanos através de mordedura, arranhadura e ou lambedura, no 
atendimento ant rabica vacina pode ser aplicada em todo corpo exceto? 



A) Em face lateral da coxa IM 1ml 
B) Em Gluteo 1ml 
C) Em hochestetter IM1ml 
D) deltoide 1ml 
 
Questão 27 
José Carlos levou sua filha Laura de 9 meses no Posto de Saúde, para receber a vacina indicada para 
faixa sua etária. Estando a criança com o esquema de vacinação completo para a sua idade, de acordo 
com o Calendário Nacional de Vacinação, Laura deverá receber, nesse dia, a dose única da vacina: 
 
A) Febre Amarela 
B) Hepatite A 
C) Triviral 
D) Varicela 
 
Questão 28 
De acordo com lei 180/2013, compete ao técnico de enfermagem, exceto: 
 
A) Executar tarefas de atendimento aos pacientes no que se refere ao atendimento de 
urgência/emergência sem orientação do médico, ou do enfermeiro, dispensando-lhes os cuidados técnicos. 
B) Auxiliar na orientação de pessoal que atua nas áreas de atendimento de enfermagem participando de 
programas de treinamentos e aprimoramento da mão-de-obra. 
C) Elaborar registros médicos em relatórios médicos em relatórios de atendimento. 
D) Executar outras atribuições solicitadas por superior hierárquico. 
 
Questão 29 
Todas as afirmações sobre o atendimento de emergência estão corretas, EXCETO: 
 
A) Um paciente encontra-se na sala de emergência apresentando sinais de crise convulsiva, assim a 
medida prioritária a esse paciente é avaliar o nível de consciência. 
B) A parada cardiorrespiratória (PCR) constitui uma situação de emergência frequente. O procedimento 
de reanimação deve seguir os seguintes passos: manutenção da via aérea, respiração artificial e 
compressão cardíaca. 
C) No atendimento de uma vítima com corpo estranho que está obstruindo as vias áreas nesse sentindo 
manobra de heimlich está indicada. 
D) Ação imediata no atendimento de emergência aos poli traumatizados é manter vias aéreas permeáveis, 
realizar hemostasias, imobilizar membros fraturados e realizar reposição volêmica. 
 
Questão 30 
São considerados materiais que precisam passar por agente químico cânula de Guedel, material cirúrgico 
intracat, e estetoscópio. 
Com base nos artigos críticos e semicríticos e não críticos o processo indicado, respectivamente, para 
cada um desses materiais, é: 
a) Esterilização, desinfecção, desinfecção 
b) Desinfecção, esterilização, limpeza 
c) Limpeza, desinfecção, desinfecção   
d) Desinfecção, desinfecção, limpeza 
 


