
CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE VIDEIRA - SC 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM             NÍVEL: MÉDIO 

CADERNO DE PROVAS 

 

Nome: Assinatura: Nº da inscrição 

   
 

 

Antes de iniciar a prova leia com atenção as orientações 

 
 

01 – PREPARAÇÃO ANTES DE INICIAR A PROVA 

A) Em cima da carteira Você deverá ter apenas o Caderno de Prova, Cartão resposta, caneta, 

lápis; poderá também ter garrafa ou copo de água.  

B) Objetos como bolsa, carteira com documentos, celular, relógio, de verão ser colocados no 

chão. O Celular também deverá ser desligado. 

C) Muito importante: confira se o seu Caderno de Prova é do cargo que Você se inscreveu. O 

nome do cargo está no cabeçalho desta folha. Confira também o seu Cartão Resposta. Nele 

deverá estar constado o seu nome, cargo e o número de inscrição. 

 

02 – COMO FAZER A PROVA 

A) Somente inicie a prova no momento em que receber a autorização da equipe de 

fiscalização. 

B) Leia com muita atenção cada pergunta. Assinale as respostas primeiramente no Caderno de 

Prova. Preencha o Cartão Resposta somente no final, depois de revisar as respostas. 

Importante: o Caderno de Prova poderá ser utilizado para fazer cálculos, anotações e poderá 

conter rasuras. 

C) O Cartão Resposta deverá ser preenchido de forma idêntica ao cartão de loteria. O espaço 

do retângulo deve ser totalmente preenchido, com caneta esferográfica azul ou preta. 

D) Questões que Você acha que contém erros. Você poderá entrar com RECURSO de acordo 

com a forma estabelecida no Edital. Depois de entregar a prova e se retirar da sala Você 

poderá fazer contato com a equipe de Coordenação e informar o Cargo e o número da 

questão que, na sua opinião, contém erro. 

 

03– PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA 

A) O Cartão Resposta tem dois espaços distintos. O primeiro, com 5 linhas para Você 

preencher o número de sua inscrição. O segundo com o número de questões para Você 

preencher a alternativa correta de cada uma das perguntas. 
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B) Como preencher o seu número de inscrição no Cartão: O seu número de inscrição contém 

5 algarismos e cada uma das 5 linhas contém algarismos de 0 (zero) a 9. Então o primeiro 

número de sua inscrição (da esquerda para a direita) deverá ser preenchido na primeira linha. 

O segundo número de sua inscrição na segunda linha, e assim até o quinto. 

C) Como preencher as alternativas corretas de cada uma das perguntas: O Cartão contém o 

espaço com o número da questão e retângulos com as 4 alternativas de resposta (A,B,C,D). 

Então, preencha o retângulo correspondente a alternativa de cada questão que Você escolheu 

como a CORRETA. 

Importante: depois de preenchida a alternativa de cada questão não poderá ser alterada. 

 

04 – ENTREGA DA PROVA E CARTÃO RESPOSTA 

A) Concluído preenchimento do Cartão Resposta Você deverá entregá-lo, juntamente com o 

Caderno de Prova para a equipe de fiscalização 

B) Não esquecer de colocar o seu nome, assinatura e número de inscrição na Folha de 

Orientações 

C) Importante: o Cartão Resposta deverá ser entregue devidamente assinado. 

 

05 – LEMBRETES: É PROBIDO AOS CANDIDATOS 

A) Falar com outros candidatos durante a prova 

B) Fazer comentários sobre questões em voz alta. Em havendo dúvida chamar o fiscal 

C) Retirar-se da sala sem acompanhamento de um dos fiscais 

D) Retirar-se da sala com o Celular. 

E) Entregar o Caderno de Provas e o Cartão Resposta, antes de 1 hora do horário de início da 

Prova. 

 

ESTE ESPAÇO VOCÊ PODERÁ UTILIZAR PARA ANOTAR AS RESPOSTAS DAS QUESTÕES E LEVA-LO 

CONSIGO 

(dobre na linha pontilhada e destaque com cuidado) 

___________________________________________________________________ 

 

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 36 37 38 39 40 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Questões de interpretação de texto.  

 

Texto de Lya Luft publicado na revista Veja: 

Não nos deve chocar ouvir um adolescente dizer 

“por que eu devia estudar”, “por que trabalhar 

tanto”, “por que ser honesto”, se a gente acaba 

parecendo bobo no meio dos espertos? O 

argumento é adolescente como o rapaz, mas não 

sem fundamento. É preciso muito esforço, muito 

raciocínio, muita base de casa, muito berço (não o 

esplêndido, mas o amoroso, reto, moralmente bom) 

para nadar, contra a correnteza escura, e tentar 

fundar alguma ilha de claridade, de honradez, de 

trabalho, de interesse real pelos menos 

afortunados. Para buscar uma humanidade como 

sempre imaginei que ela deveria ser – quem sabe 

um dia será – onde a gente sinta que vale a pena 

lutar, sonhar, ter esperança; onde se adotem linhas 

firmes de conduta e ideologias do bem. Pois cada 

vez mais as ideologias deixam de importar; valem os 

interesses, os votos, o poder, a manutenção das 

condições favoráveis ao enriquecimento ilícito, às 

manobras por mais e mais poder, e tudo o que gera 

violência, ignorância, miséria, agressividade, stress e 

o que disse aquele senador: desalento. 

Assim, higienizando minhas manhãs, eu me sinto 

muito melhor. Estaria curada se quisesse me alienar 

de todo, mas isso não posso: sou uma habitante 

deste planeta e deste país, e quero que tudo de 

bom ainda possa florescer por estas bandas, antes 

de se passarem aqueles meus profetizados 100 

anos. 

 

Questões do texto: 

 

1- Ao colocar as indagações dos jovens a autora: 

A) Afirma que essas indagações fazem parte da 

própria idade 

B) Afirma que as indagações são apenas da 

adolescência e não tem fundamentos 

C) Afirma que as indagações tem fundamento    

D) Afirma que isso é próprio da adolescência 

2- Na frase do texto “estaria curada se quisesse me 

alienar de todo” a significado da palavra alienar é: 

A) Malquistar 

B) Indispor 

C) Desviar 

D) Afastar    

 

Questões de gramática da língua portuguesa. 

 

3- Na frase “Nevou em São Joaquim” o verbo está 

exprimindo: 

A) Uma ação 

B) Um estado 

C) Um fenômeno, um fato    

D) Uma situação 

 

4- O tempo verbal pretérito (passado) pode ser 

imperfeito, perfeito ou mais-que-perfeito. Na frase 

“ Depois de sair, João sempre trancava a porta” o 

verbo está no tempo: 

A) Pretérito imperfeito   

B) Presente 

C) Pretérito perfeito 

D) Pretérito mais-que-perfeito 

 

5- Assinale a frase em que o uso da crase não está 

correto: 

A) Eles foram à praia. 

B) O mais importante é aliar a teoria à prática. 

C) O ônibus chegou à estação às 22 horas e 30 

minutos. 

D) Não assisto à filmes de terror. 

 

6- Assinale a palavra cuja grafia está incorreta: 

A) Enxofre 

B) Charope   

C) Vexame 

D) Enchente 

 

7- Sinônimos são palavras de sentido igual ou 

aproximado. Então, assinale a alternativa que não 

apresenta sinônimos: 

A) Alfabeto – abecedário 

B) Abonar – afiançar 
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C) Estaquear – afastar   

D) Abolir – afastar 

 

8- Assinale a frase que tem erro de pontuação: 

A) Os curiosos chegam, observam, perguntam e vão 

embora. 

B) A vitória disse o Comandante, é resultado do 

trabalho de todos. 

C) Tristes e abatidos, os perdedores iam se retirando. 

D) O mar, a terra, o céu, tudo é obra do Criador. 

 

9- Um dos processos para a formação das palavras, 

na língua portuguesa é a derivação. Existem quatro  

maneiras de formação de palavras pela derivação e 

uma delas é a sufixação. Então, assinale a palavra 

que não é formada por sufixação: 

A) Dentista 

B) Boiada 

C) Sapataria 

D) Supersônico   

 

10- Os prefixos e sufixos em palavras portuguesas 

provém do latim e do grego. Assinale a alternativa 

cujo significado não está correto: 

A) Ab – indica junção   

B) Ante – indica antes, antecedência 

C) Justa – indica proximidade, posição ao lado 

D) Extra – indica fora de 

 

INFORMÁTICA 

 

11- Um modem, quando recebe um sinal analógico e 

o transforma em sinal  digital, executa um processo 

de: 

A) Digitalização 

B) Demodulação 

C) Comutação 

D) Modulação 

 
12- Estabelece a ligação entre as tabelas de um 
banco de dados relacional: 
A) A chave estrangeira 
B) A chave secundária 
C) A chave primária 
D) O índice 

13- O endereço do servidor através do qual o 

Outlook recebe as mensagens é o do servidor de: 

A) POP3 

B) SMPT 

C) HTTP 

D) FTP 

 

14- O comando history do Linux permite exibir uma 

lista de: 

A) Comandos executados 

B) Diretórios visitados 

C) Sites visitados na Web 

D) Usuários conectados na rede 

 

15- O conjunto de teclas padrão do Windows XP 

utilizado para copiar e colar um item selecionado 

em um aplicativo é: 

A) Ctrl + C / Shift + C 

B) Ctrl + C /Ctrl + V 

C) Shift + T / Ctrl + C 

D) Ctrl + T / Ctrl + C 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

16- A área territorial do Município de Videira é de: 

A) 358,4 km² 

B) 3.378,4 km² 

C) 378,4 km² 

D) 478,4 km² 

 

17- Em dezembro de 2002 o Município de Videira foi 

oficializado como a “Capital Catarinense de Uva e 

Berço da Perdigão”. Este título foi outorgado: 

A) Pelo Governo do Estado de Santa Catarina 

B) Pela Assembléia Legislativa do Estado de Santa 

Catarina    

C) Pela Câmara Municipal de Vereadores de Videira 

D) Por Decreto do Prefeito Municipal 

 

18- Assinale a alternativa com o Município que não 

faz divisa com Videira: 

A) Caçador 

B) Fraiburgo 

C) Matos Costa   
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D) Rio das Antas 

 

19- O Estado de Santa Catarina é representado, no 

Congresso Nacional por: 

A) 3 senadores e 20 deputados federais 

B) 3 senadores e 16 deputados federais    

C) 2 senadores e 24 deputados federais 

D) 2 senadores e 12 deputados federais 

 

20- Está previsto para o mês de julho próximo o 

julgamento dos envolvidos com o caso que foi 

denominado MENSALÃO. O Julgamento será feito 

pelo Supremo Tribunal Federal, que hoje é presidido 

pelo Ministro: 

A) Joaquim Barbosa 

B) Cezar Peluso 

C) Carlos Ayres Brito   

D) Antônio Fernando de Souza 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
  

21- De acordo com a Lei Orgânica do Município de 

Videira, em vigor, são as seguintes as cores do 

Município: 

A) Verde e branco 

B) Vermelho e branco 

C) Azul celeste e branco   

D) Azul, vermelho e branco 

 

22- De acordo com a Lei Orgânica, conforme 

Emenda nº 24 de 11 de setembro de 2011, a Câmara 

de Vereadores do Município de Videira é composta 

por: 

A) 13 vereadores 

B) 10 vereadores 

C) 11 vereadores  

D) 9 vereadores 

 

 

 

 

 

 

 

23- De acordo com a Lei Orgânica do Município de 

Videira, em vigor, não são leis complementares as 

concernentes às seguintes matérias: 

A) Código Tributário do Município 

B) Estatuto dos Servidores Municipais 

C) Plano Diretor do Município 

D) Lei das Diretrizes Orçamentárias   

 

24- São competências privativas do PREFEITO 

MUNICIPAL, de acordo com a Lei Orgânica do 

Município de Videira, em vigor, a iniciativa dos 

projetos de Lei que disponham sobre: 

A) Fixação ou aumento da remuneração dos 

servidores municipais   

B) Fixação do salário dos Secretários Municipais 

C) Fixação dos salários dos Vereadores 

D)  Fixação do salário do Vice Prefeito 

 

25- Não é de competência exclusiva da Câmara de 

Vereadores, segundo o Artigo 37 da Lei Orgânica do 

Município, em vigor,  a iniciativa de projetos de Lei 

que disponham sobre: 

A) Criação, extinção ou transformação de cargos, 

funções ou empregos de seus serviços 

B) Diretrizes para a elaboração do Orçamento do 

Município   

C) Fixação ou aumento da remuneração de seus 

servidores 

D) Organização e funcionamento de seus serviços 

  
26- De acordo com o decreto nº 50.387, de 28 de 

abril de 1961, que regulamenta o exercício da 

Enfermagem e suas funções auxiliares no território 

nacional. O Presidente da República usando da 

atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da 

Constituição, decreta no Artigo 5º que ao título de 

auxiliar de enfermagem tem direito aos seguintes 

tópicos, exceto:  

Assinale a alternativa incorreta. 

A) Os portadores de certificado de auxiliar de 

enfermagem conferido por escolas oficiais ou 

reconhecidas pelo Governo Federal, nos termos da  
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Lei nº775, de 6 de agosto de 1949 e seu regulamento 

B) Os portadores de certificado de auxiliar 

enfermagem têm por atribuição toda e qualquer 

responsabilidade perante aos seus pacientes, 

medicamentos, bandagens e controle de infecções 

C) Os portadores de títulos registrados de acordo 

com a Lei nº 2.822, de 14 de julho de 1956 

D) Os portadores de certificado expedido por escolas 

e cursos de enfermagem das forças armadas 

nacionais e forças militarizadas que não se acharem 

incluídos na letra c do art. 3º deste Regulamento 

 

27- O Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987 

que regulamenta a Lei n° 7.498, de 25 de junho de 

1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem, 

e dá outras providências, decreta no artigo 5º - São 

Técnicos de Enfermagem. Assinale a alternativa 

correta: 

I. O titular do diploma ou do certificado de Técnico 
de Enfermagem, expedido de acordo com a 
legislação e registrado no órgão competente; 
II. O titular do diploma ou do certificado legalmente 
conferido por escola ou curso estrangeiro, registrado 
em virtude de intercâmbio cultural ou revalidado no 
Brasil como diploma de Técnico de Enfermagem. 
III. O titular do diploma de Enfermeiro conferido por 

instituição de ensino, nos termos da lei; 

IV. As instituições e serviços de saúde incluirão a 

atividade de Enfermagem no seu planejamento e 

programação. 

A) I e III estão corretas 

B) I e IV estão corretas 

C) II e IV estão corretas 

D) I e II estão corretas 

 

28- Meningite é a inflamação das membranas que 

envolvem o cérebro e a medula espinhal, qual das 

respostas abaixo não corresponde a um agente 

bacteriano causador de meningite? 

A) Neisseriameningitidis 

B) Haemophilusinfluenzae 

C) Streptococcus pneumoniae 

D) Enterovírus 

 

29- Em relação a Doenças Sexualmente 

Transmissíveis, assinale a alternativa que descreve 

corretamente o tipo da síndrome clínica, nome da 

doença, nome do agente e tipo de agente: 

A) Corrimento, Gonorréia, Nelsseria, Bactéria 

B) Úlcera, Candidíase,CandidaAlbicans, Fungo 

C) Úlcera, Sífilis, HaemophílosDucreyl, Bactéria 

D) Corrimento, Herpes, Herpes Simplex Vírus (HSV-2), 

Vírus 

 

30- Do final da década de 80 em diante, destaca-se a 

Constituição Federal de 1988, que determinou algo 

que para tanto, criou-se o Sistema Único de Saúde. 

Qual foi esta determinação? Assinale a alternativa 

correta: 

A) Criação de Coordenadorias de Saúde 

B) Ser dever do Estado garantir saúde a toda a 

população 

C) Fixação do Plano Nacional da Saúde 

D) Ser responsabilidade Nacional conferir a situação 

financeira dos órgãos de saúde pública 

 

31- Perante a Portaria do Ministério do Trabalho, 

MT no. 3214, de 08/06/78, quais são considerados 

os tipos de riscos na biossegurança? Assinale a 

alternativa correta: 

A) Riscos de Acidente, Riscos Psicológico, Riscos 

Físicos, Riscos Químicos e Riscos Biológicos 

B) Riscos de Acidente, Riscos Ergonômicos, Riscos 

Físicos, Riscos Químicos e Riscos Biológicos 

C) Riscos de Acidente, Riscos Ergonômicos, Riscos 

Elétricos, Riscos Químicos e Riscos Biológicos 

D) Riscos de Acidente, Riscos Ergonômicos, Riscos 

Físicos, Riscos Geológicos e Riscos Biológicos 

 

32- A hanseníase e uma doença infecciosa crônica, 

de grande importância para a saúde pública devido 

a sua grande magnitude e a seu alto poder 

incapacitante atingindo principalmente a faixa 

etária economicamente ativa. 

A seu respeito, e INCORRETO afirmar: 

A) Acomete principalmente a pele e os nervos 

periféricos, mas também se manifesta como uma 

doença sistêmica comprometendo articulações, 

olhos, testículos, gânglios e outros órgãos 
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B) Os principais troncos nervosos periféricos 

acometidos localizam-se na face (trigêmeo e facial); 

nos braços (radial, ulnar emediano) e nas pernas  

(fíbula e o tibial) 

C) O diagnóstico diferencial inclui doenças 

dermatológicas: pitiriqse versículo, vitiligo, 

dermatofitoses; e neurológicas: síndrome do túnel do 

carpo, neuropatias alcoólica e diabética e lesões por 

esforços repetitivos 

D) O diagnóstico e essencialmente clínico, baseando-

se apenas no exame dermatoneurológico, composto 

por anamnese e teste de sensibilidade 

 

33- Qual das alternativas abaixo podemos 

considerar correta quanto aos sintomas da 

pneumonia? 

A) Falta de ar, Febre, Tosse com expectoração, 

Manchas no Corpo, Dor no pescoço, Chiado no Peito 

e Calafrios dor no Peito 

B) Ínguas, Tosse, Chiado no Peito, Calafrios dor no 

Peito e Maior Produção de Muco 

C) Falta de ar, Febre, Tosse com expectoração, 

Chiado no Peito, Calafrios, Dor no Peito e Maior 

Produção de Muco 

D) Falta de ar, Febre, Dor na região pélvica, Chiado no 

Peito, Calafrios e Inchaço nas glândulas salivárias 

 

34- A Guerra da Criméia foi um marco histórico na 

história de enfermagem, na qual surgiu o “guru” da 

enfermagem que foi Nightingale, ela foi 

pioneiramente a inserir as técnicas de enfermagem. 

Esta guerra aconteceu entre quais datas? 

A) De 1864 a 1866 

B) De 1853 a 1856 

C) De 1851 a 1853 

D) De 1860 a 1862 

 

35-  Sobre vias de aplicações injetáveis relacionadas 

abaixo assinale a alternativa que não corresponde a 

uma via de fato: 

A) Intradérmica 

B) Subcutânea 

C) Subvenosa 

 

D) Endovenosa 

 

36- Para a regionalização o NOAS 01/2001 prega: 

A) Estabelecer o processo de regionalização como 

estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e 

de busca de maior equidade 

B) Estabelecer o processo de centralização micro 

funcional como estratégia de hierarquização dos 

serviços de saúde e de busca de maior equidade 

C) Escriturar um processo de regionalização de 

maneira a evitar desgaste entre o gerenciador dos 

serviços de saúde e o estado 

D) Incentivar o processo de unificação como 

estratégia de neutralizar os serviços de saúde e de 

busca de maior rigor 

 

37- Perante o calendário básico de vacinação para 

crianças apresentado pelo SUS, a vacina 

Tetravalente (DTP + Hib) previne alguns tipos de 

doenças, exceto? Assinale a alternativa incorreta: 

A) Tétano 

B) Difteria 

C) Hepatite B 

D) Meningite e outras infecções causadas por 

Haemophilusinfluenzae tipo B 

 

38- Qual o melhor conceito para uma manual de 

enfermagem? Assinale a alternativa correta: 

A) Manual de enfermagem assegura toda e qualquer 

atitude dos enfermeiros dentro do hospital 

B) Manual de enfermagem tem como objetivo 

orientar os enfermeiros a salvar vidas e auxiliar suas 

técnicas, porém não se pode fazer em nenhuma  

circunstância algo que não contenha nele 

C) O manual de enfermagem garante o zero erro nos 

procedimentos exercidos pelos auxiliar, técnicos e 

enfermeiro de todo e qualquer hospital 

D) Manual de enfermagem é um instrumento que 

reúne de forma sistematizada, normas, rotinas, 

procedimentos e outras informações necessárias 

para a execução das ações de enfermagem 

 

39- A Resolução COFEN no 293/2004 estabeleceu os 

parâmetros para o dimensionamento do quadro de  
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profissionais de Enfermagem nas Unidades 

Assistenciais das Instituições de Saúde e 

assemelhados. Para efeito de calculo, utiliza-se o 

quadro de profissionais de Enfermagem 

determinado pela Lei no 7.498/86, para as 24 horas 

da cada Unidade, o sistema de classificação de 

pacientes, as horas de assistência de enfermagem, 

os turnos e a proporção funcionário/leito. Qual é a 

alternativa que aponta o número de horas de 

Enfermagem na assistência semi-intensiva? 

A) 9,4 

B) 4,6 

C) 12,8 

D) 17,1 

 

40- A Rubéola pode se tornar potencialmente grave 

nos primeiros três meses de gestação devido a qual 

principal motivo? 

Assinale a alternativa correta: 

A) Linfonodomegalias 

B) Inflamações nas articulações 

C) Má formação no feto 

D) Manchas na pele 

 

 




