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ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
MUNICÍPIO DE JOAÇABA

PROVA TEÓRICO-OBJETIVA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Nome do candidato:
Número de Inscrição:

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das
provas e das normas que regem este Concurso Público.
1. Verifique se este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a
sua substituição.
2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D, E,
sendo apenas 1 (uma) resposta correta.
3. O tempo para a realização da prova é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento da grade de
respostas. O candidato só poderá retirar-se do recinto da prova após 1 (uma) hora do início da aplicação
e em nenhuma hipótese poderá levar consigo este caderno de provas. Os três últimos candidatos deverão
retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a ata de prova.
4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois são
parte integrante da prova.
5. No Caderno de Provas o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.
6. Os gabaritos preliminares serão
www.legalleconcursos.com.br.

divulgados

conforme

o Cronograma

de

Execução

no site

7. Você pode anotar suas respostas no Cartão-resposta rascunho e levar consigo.
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LÍNGUA PORTUGUESA
01.

legate

06 . É exemplo de conjunção concessiva:

A palavra "estudam" possui:

(A) Porquanto.

(A) 7 letras, 7 fonemas.

(B) Mal.

(B) 7 letras, 6 fonemas.

(C) No entanto.

(C) 7 letras, 8 fonemas.

(D) Embora.

(D) 7 letras, 1 fonema.

(E) Portanto.

(E) 7 letras, 3 fonemas.
07 . Assinale a alternativa em que a palavra foi
02.

São acentuadas pela mesma regra da palavra

grafada corretamente, conforme a norma culta da

"hífen":

língua portuguesa:

(A) Lê-lo.

(A) Mechericar.

(B) Pólen.

(B) Enchame.

(C) Anzóis

(C) Enchente.

(D) Itaú.

(D) Enxurada.

(E) Estás.

(E) Cóxix.

03.

08.

Assinale a alternativa em que o uso do artigo

A vírgula na frase "João, José aprovou no

foi empregado corretamente:

último concurso." foi usada para:

(A) Ambos alunos saíram satisfeitos.

(A) Isolar o aposto.

(B) Todo o edital foi organizado pela banca.

(B) Isolar a interpelação.

(C) Todos candidatos estudaram para o concurso.

(C) Marcar o deslocamento do adjunto adverbial de

(D) Todos os eles estiveram aqui.

certa extensão.

(E) A banca de cujas as provas gosto fará o

(D) Introduzir uma enumeração.

certame.

(E) Enfatizar o nome "João".

04.

Assinale a alternativa que apresenta um verbo 09 . Assinale a alternativa que apresenta correta

conjugado no mesmo tempo e modo do verbo

separação de sílabas.

"quererás".

(A) P-neu-má-ti-co.

(A) Estava.

(B) Abs-o-lu-to.

(B) Comería.

(C) Se-cre-ta-ria.

(C) Estudasse.

(D) Bis-ne-to.

(D) Foi.

(E) Cis-plati-no.

(E) Será.

05. Assinale a alternativa em que a conjunção
"COMO" dá ideia de causa.
(A)

Como

refere

o

autor,

a

democracia

é

fundamental.
(B) Estava tão feliz como o colega.
(C) Como estudou muito, conseguiu a aprovação.
(D) Comportava-se como os colegas.
(E) Estudo tanto como os demais.
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10. Quanto ao gênero, o texto abaixo se classifica

serviços

como:

recuperação" (BRASIL, 1988).

para

sua

LEGALLE

promoção,

proteção

e

I. Descentralização, com direção única em cada

k WWOWW»
•

fPogtl/M í!

esfera de governo.
II. Atendimento integral, com prioridade para as

'iM 't é F

CHÍ6A ATE'

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços

%(\M!

IA'.wfó/noU

assistenciais.
III. Participação da comunidade.
São diretrizes, de acordo com o sistema único:
(A) Somente I.
(B) Somente I e II.
(C) Somente II.
(D) Somente II e III.

Disponível

(E) I, II e III.

em: <http://escrevalolaescreva.blogspot.com.br/2015/04/gues
t-post-midia-quer-reducao-da.html>Acesso em: 18/03/2015.

13. A Lei Orgânica da Saúde, 8.080/90, em relação
ao Sistema Único de Saúde (SUS) estabelece que:

(A) Carta do leitor.

(A) O conjunto de ações e serviços de saúde,

(B) História em quadrinho.

prestados

(C) artigo de opinião.

federais, estaduais e municipais, da Administração

(D) Charge.

direta e indireta e das fundações mantidas pelo

(E) Tira.___________________________________

Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde

por

órgãos

e

instituições

públicas

(SUS), sem incluir controle de qualidade de sangue

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

e hemoderivados.

11. A Constituição Federal do Brasil em seu Art. 3

(B) Entende-se por saúde do trabalhador,

dispõe os objetivos fundamentais da República

conjunto de atividades que se destina somente,

Federativa do Brasil. São eles, exceto:

através das ações de vigilância epidemiológica e

(A) Construir uma sociedade livre, justa e solidária.

vigilância sanitária, à promoção e proteção da

(B) Aprovar o estado de defesa e a intervenção

saúde

federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender

recuperação

qualquer uma dessas medidas.

trabalhadores submetidos aos riscos e agravos

(C) Garantir o desenvolvimento nacional.

advindos das condições de trabalho.

(D) Erradicar a pobreza e a marginalização e

(C) As ações e serviços de saúde, executados pelo

reduzir as desigualdades sociais e regionais.

Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente

(E) Promover o bem de todos, sem preconceitos de

ou

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras

iniciativa

formas de discriminação.

regionalizada

dos

trabalhadores,
e/ou

mediante

sem

reabilitação

participação

considerar
da

saúde

complementar

um

a
dos

da

privada, serão organizados de forma
e

hierarquizada

em

níveis

de

complexidade decrescente.
12. O Art. 196 da constituição dispõe sobre a

(D) A participação da iniciativa privada no Sistema

saúde da população, que institui que "a saúde é

Único de Saúde (SUS) se dará somente em caráter

direito de todos e dever do Estado, garantido

complementar.

mediante políticas sociais e econômicas que visem

(E) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é

à redução do risco de doença e de outros agravos

única, de acordo com o inciso I do art. 198 da

e ao acesso universal e igualitário às ações e

Constituição

Federal, sendo exercida em cada
3
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esfera de governo, sendo no âmbito estado, pelo

(D)

exercida Ministério da Saúde.

agentes de saúde ofertados

Descrição

geográfica

da

LEGALLE

distribuição

de

pelo SUS e pela

iniciativa privada, considerando-se a capacidade
14. Com relação a Lei 8080/90 que dispõe sobre a

instalada

existente,

os

investimentos

e

o

organização do Sistema Único de Saúde (SUS),

desempenho aferido a partir dos indicadores de

relacione as colunas:

saúde do sistema.

(1) Diretrizes.

(E) Serviços de atendimento inicial à saúde do

(2) Princípios.

usuário no SUS.

(3) Objetivos.
(

)

Igualdade

da

assistência

à

saúde,

sem

16. Conforme o Decreto n° 7.508/2011, para ser

preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.

instituída a Região de saúde, é necessário ter os

(

seguintes serviços, no mínimo:

)

Identificação

e

divulgação

dos

fatores

condicionantes e determinantes da saúde.

I. Urgência e emergência.

( ) Universalidade de acesso aos serviços de saúde

II. Atenção psicossocial.

em todos os níveis de assistência.

III. Vigilância em saúde.

( ) Descentralização, com direção única em cada

Está (ão) correta (as) o que se afirma em:

esfera de governo.

(A) I.

( ) Assistência às pessoas por intermédio de ações

(B) I e II.

de promoção, proteção e recuperação da saúde,

(C) II e III.

com a realização integrada das ações assistenciais

(D) II.

e das atividades preventivas.

(E) I, II e III.

Assinale a alternativa correta:
(A) 2-3-2-1-3.

17. Conforme o Código de Ética é responsabilidade

(B) 1-3-2-3-3.

e dever do profissional de enfermagem, exceto:

(C) 3-2-1-1-3.

(A)

(D) 3-2-2-1-2.

Avaliar

criteriosamente

sua

competência

técnica, científica, ética e legal e somente aceitar

(E) 2-3-2-1-1.

encargos

ou

atribuições,

quando

capaz

de

desempenho seguro para si e para outrem.
15. Segundo o Decreto n° 7.508/2011, o que são

(B)

consideradas as Redes de Atenção à Saúde?

esclarecimento da pessoa, família e coletividade a

(A)

Conjunto

de

ações

e serviços

de

saúde

Colaborar

respeito

com

dos

a

direitos,

equipe
riscos,

de

saúde

benefícios

no
e

articulados em níveis de complexidade crescente,

intercorrências acerca de seu estado de saúde e

com a finalidade de garantir a integralidade da

tratamento.

assistência à saúde.

(C) Proteger a pessoa, família e coletividade contra

(B) Instâncias de pactuação consensual entre os

danos decorrentes de imperícia, negligência ou

entes federativos para definição das regras da

imprudência por parte de qualquer membro da

gestão compartilhada do SUS.

equipe de saúde.

(C)

Agrupamentos

delimitados

a

de

partir

de

Municípios
identidades

limítrofes,

(D) Disponibilizar seus serviços profissionais à

culturais,

comunidade em casos de emergência, epidemia e

econômicas e sociais e de redes de comunicação e

catástrofe, mediante vantagens pessoais.

infraestrutura de transportes compartilhados, com

(E) Respeitar, reconhecer e realizar ações que

a

garantam

finalidade

de

integrar

a

organização,

o

o

direito

da

pessoa

ou

de

seu

planejamento e a execução de ações e serviços de

representante legal, de tomar decisões sobre sua

saúde.

saúde, tratamento, conforto e bem estar.
4
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18. Conforme a Lei n° 8.069, de 13 de julho de

21. A atenção no planejamento familiar contribui

1990, a qual dispõe sobre o Estatuto da Criança e

para a redução da morbimortalidade materna à

do Adolescente, assinale a alternativa errada.

medida que:

(A)

I. Diminui o número de gestações não desejadas e

Nenhum adolescente será privado de sua

liberdade senão em flagrante de ato infracional ou

de abortamentos provocados.

por ordem escrita e fundamentada da autoridade

II. Aumenta o número de ligaduras tubárias por

judiciária competente.

falta de opção e de acesso a outros métodos

(B) Para esta lei, considera-se criança, a pessoa

anticoncepcionais.

até doze anos de idade incompletos, e adolescente

III.

aquela entre doze e dezoito anos de idade.

contribuindo para a diminuição de bebês de baixo

(C) É assegurado atendimento integral à saúde da

peso.

criança

IV. Possibilita planejar a gravidez com mulheres

e do

Sistema

adolescente,

por

Único de Saúde,

intermédio

garantido

do

o acesso

Aumenta

o intervalo

adolescentes

ou

com

entra

as gestações,

patologias

crônicas

universal e igualitário às ações e serviços para

descompensadas, tais como diabetes, hipertensão

promoção, proteção e recuperação da saúde.

dentre outros.

(D) Toda criança ou adolescente tem direito a ser

Assinale a alternativa correta.

criado

(A) I e III.

e educado

excepcionalmente,
ambiente

livre

no seio
em
da

da

família
presença

sua

família

substituta,
de

e,
em

pessoas

(B) I, II e III.
(C) I, III e IV.

dependentes de substâncias entorpecentes.

(D) II, e IV.

(E) Somente os casos confirmados de maus-tratos

(E) I, II, III e IV.

contra

criança

obrigatoriamente

ou

adolescente

comunicados

ao

serão
Conselho

Tutelar da respectiva localidade.

22.

Qual

dos

itens

abaixo

faz

parte

do

procedimento correto para a aferição da pressão
arterial?

19. Conforme o Calendário Nacional de Vacinação,
preconizado pelo Ministério da Saúde, quais as
vacinas a serem administradas no 2o mês de vida?
(A) Pólio, BCG e Hepatite B, Meningocócica 10.

explicar sua realização para o paciente, orientando
para que o paciente se mantenha conversando
durante o processo.

(B) Pentavalente, Pólio, Rotavirus, Pneumocócica

10 .

(B) Certificar-se que o paciente realizou exercícios
físicos

(C) Pólio, BCG, Meningocócica 10 e Rotavirus.
Pentavalente,

Pneumocócica

10

e

20. Sobre o Calendário Nacional de Imunizações,
qual das doenças não faz parte daquelas que a
(A) Sarampo.
(B) Caxumba.

60min,

e

também

ingeriu

bebida

(C) Manter o braço do paciente na altura do
Pólio,

Meningocócica 10.

tetraviral imuniza?

há

alcoólica, café e fumou.

(D) DTP, HIB e Pólio.
(E)

(A) Realizar o procedimento de forma rápida, sem

coração, livre de roupas, com a palma da mão
voltada para cima.
(D) Não há necessidade de informar o paciente
sobre os valores obtidos.
(E)

Posicionar

suavemente

a

sobre

campanula
a

artéria

do

estetoscópio

radial,

fazendo

compressão excessiva.

(C) Coqueluche.
(D) Rubéola.
(E) Varicela.

5
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23.

Qual dos seguintes fármacos listados abaixo,

27.

Sobre o Sistema Respiratório, relacione as

não tem função anti-hipertensiva?

colunas:

(A) Prometazina.

(1) Nariz.

(B) Captopril.

(2) Faringe.

(C) Furosemida.

(3) Traqueia.

(D) Enalapril.

(4) Bronquíolos.

(E) Hidroclorotiazida.

(5) Alvéolos.
(

24.

Qual o gotejamento correto para 1500 ml de

) Onde ocorre a troca de oxigênio e de dióxido

de carbono.

solução glico-fisiológica a ser administrado em 8

(

) Atua como via de passagem para a entrada e

horas?

saída

(A) 66,5 gotas/min.

umidifica e aquece o ar à medida que é inspirado.

(B) 80,5 gotas/min.

(

(C) 72,5 gotas/min.

nasal e oral à laringe.

(D) 56 gotas/min.

(

(E) 62,5 gotas/min.

Contém

de ar dos

pulmões.

Filtra

impurezas e

) Estrutura tubular que conecta as cavidades
) Não possuem cartilagem em suas paredes.
glândulas

submucosas

que

produzem

muco que recobre o revestimento interno das vias
25.

Em uma prescrição, o médico solicita que

respiratórias.

determinada medicação com volume total de 450

(

) É composta de músculo liso, com anéis de

ml deve ser administrada em 3 horas em bomba

cartilagem em formato de C a intervalos regulares.

de infusão contínua. Qual a vazão correta?

Serve

(A) 225 ml/hora.

brônquios.

(B) 90 ml/hora.

(A) 5-1-3-4-2.

(C) 112,5 ml/hora.

(B) 1-5-2-4-3.

(D) 150 ml/hora.

(C) 4-1-2-5-3.

(E) 80 ml/hora.

(D) 5-1-2-4-3.

como

passagem

entre

a

laringe

e os

(E) 4-3-5-1-2.
26.

Um paciente chega à unidade de saúde com

uma prescrição médica, referindo que o mesmo

28.

deveria

administrar

heparina

na

dosagem

de

caracteriza-se por uma limitação do fluxo de ar,

7500UI

uma

ao

No

serviço,

há

habitualmente progressiva e que está associada a

disponibilidade apenas de frascos de heparina com

uma resposta inflamatória do pulmão. Esta doença

5 ml, com 5000UI por ml. Deste modo, qual a

é um conjunto de:

quantidade em ml deve ser aspirada do frasco de

(A) Bronquite crônica, enfisema e asma brônquica.

heparina para administrar a dose necessária?

(B) Enfisema, asma brônquica e pneumonia.

(A) 2,0.

(C) Pneumonia, enfisema e bronquite aguda.

(B) 7,5.

(D)

(C) 1,75.

brônquica.

(D) 1,5.

(E) Pneumonia, bronquite crônica, enfisema.

vez

dia.

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)

Bronquite

crônica,

pneumonia

e

asma

(E) 2,5.

6
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29.

O Apgar é um teste realizado pelo médico com

32.

Quando

o

paciente

está

a finalidade de avaliar a cor, frequência cardíaca,

cardiorrespiratória ele apresenta:

frequência

(A) Dor no peito e palpitação.

respiratória,

tônus

muscular

e

legalle

em

parada

irritabilidade reflexa do um ser humano. Em qual

(B) Presença de pulso carotídeo ou femural.

faixa etária este teste é realizado?

(C) Perda súbita da consciência.

(A) Idosos.

(D)

(B) Adolescentes.

interrupção da circulação.

(C) Adultos.

(E) Presença de movimentos respiratórios.

Pupilas

mióticas

após

45

segundos

da

(D) Crianças.
(E) Recém-nascidos.

33.

Qual

das

considerado
30.

Qual das competências abaixo não é inerente

agentes

como

infecciosos

risco

abaixo

é

para

o

biológico

trabalhador de saúde?

ao Técnico de Enfermagem?

(A)

(A) Vacinação.

humana.

(B) Prescrição de Enfermagem.

(B) Radiações não ionizantes.

(C) Medir diurese.

(C) Variações atmosféricas.

(D) Administrar medicamentos.

(D) Anestésicos.

(E) Aferição da pressão arterial.

(E) Esterilizantes.

31. Sobre o choque hipovolêmico pode-se afirmar,

34.

exceto:

regulamentadora, conforme a Portaria MTE n.°

(A)

Caracteriza-se

por

volume

intravascular

diminuído, em torno de 15 a 30%.
(B)

Pode

ser

causado

por

Infecção

A

NR

pelo

32

vírus

da

imunodeficiência

refere-se

a

qual

norma

485, de 11 de novembro de 2005?
(A) Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços

perdas

hídricas

de Saúde

extremas, como perdas sanguíneas traumáticas ou

(B) Atividades e Operações Insalubres: caracteriza

por deslocamentos de líquidos internos, como na

as atividades ou operações insalubres.

desidratação grave.

(C) Atividades e Operações Perigosas: caracteriza

(C)

E quando

capacidade

de

ocorre

o comprometimento

contração

e

bombeamento

da

as atividades e operações perigosas.

do

(D)

Ergonomia:

estabelece

parâmetros

de

sangue pelo coração, e ainda o suprimento de

adaptação

oxigênio é inadequado para o coração e para os

características psicofisiológicas dos trabalhadores.

tecidos.

(E) Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais

(D) O posicionamento correto do paciente também

de Trabalho: disciplina os preceitos de higiene e de

é considerado uma forma de tratamento para este

conforto

tipo de choque. Uma posição de Trendelenburg

trabalho.

das

a

condições

serem

de

observados

trabalho

nos

locais

às

de

modificada (membros inferiores elevados em um
ângulo de até 20°) é recomendada.

35.

(E) No choque hipovolêmico, ocorre um retorno do
sangue

venoso

subsequente
diminuído.

diminuído

enchimento

para

o

coração

ventricular

e

também

Qual

dos

considerado

um

equipamentos
equipamento

abaixo
de

não

é

proteção

individual ao técnico em enfermagem?
(A) Máscaras.
(B) Avental.
(C) Luvas.
(D) Óculos.
(E) Laringoscópio.
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36.

São sintomas da hanseníase:

LEGALLE

38. A via oral é a um tipo de administração de

I. Tosse seca ou produtiva por três semanas ou

medicamentos comum nos diversos serviços de

mais.

saúde.

II.

Sensação

de

formigamento,

fisgadas

ou

Por

isso,

certos

cuidados

devem

ser

observados pelos profissionais envolvidos. Qual

dormência nas extremidades.

das alternativas abaixo é considerada um erro

III. Dor e espessamento dos nervos periféricos.

neste procedimento?

IV. Manchas brancas ou avermelhadas, geralmente

(A) No preparo do medicamento pode-se utilizar

com perda da sensibilidade ao calor, frio, dor e

seringa ou medidor conta-gotas para os líquidos.

tato.

(B)

Assinale a alternativa correta:

medicamento.

(A) I, II e IV.

(C) Realizar a lavagem de mãos.

(B) II, III e IV.

(D) Colocar o paciente sentado ou em decúbito

(C) II e III.

elevado.

(D) III e IV.

(E) Não é necessário esperar o paciente deglutir a

(E) I, II, III e IV.

medicação. _______________________________

37.

39. Um paciente de 60 anos procura a unidade

Diabete Mellitus é um grupo de doenças

metabólicas

caracterizadas

por

hiperglicemia

Checar

básica

de

o

horário

referência

de

com

administração

queixa

de

do

micção

resultantes de defeitos da secreção e/ou ação da

dolorosa e difícil. A terminologia adequada para

insulina. São sinais ou sintomas desta doença,

essa queixa é?

exceto:

(A) Disúria.

(A) Emagrecimento rápido.

(B) Oligúria.

(B) Poliúria/nictúria.

(C) Nictúria.

(C) Perda da sensibilidade.

(D) Polaciúria.

(D) Paralisia de membros inferiores.

(E) Anúria.

(E) Diminuição da acuidade visual.
40.

O Técnico de Enfermagem deve auxiliar o

enfermeiro durante o cateterismo vesical. Dentre
os materiais que devem ser disponibilizados para
este procedimento vesical, o que não se ajusta
para este fim é?
(A) Xilocaína gel.
(B) Seringa de 20 ml.
(C) Sonda Foley.
(D) Uripen.
(E) Luva estéril.
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