Município de Marema- SC
Processo Seletivo 001/2018
Prova objetiva escrita para o cargo de:

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
1. A Prova terá duração de 03 (três) horas, com horário previsto para o início as 15h00min e término
às 18h00min.
2. O tempo gasto pelo Fiscal para as orientações gerais será descontado, iniciando-se a partir do
momento em que o mesmo autorizar o inicio da realização da prova.
3. Esta prova contém 20 (vinte) questões objetivas, cada uma com 04 (quatro) alternativas, sendo
apenas uma a correta.
4. Leia atentamente todas as questões assinale a alternativa que achar que esteja correta e passe
para o cartão resposta, o qual possui sua identificação e a identificação por código de barras o
qual você deverá opor a sua assinatura.
5. O caderno de provas é o seu rascunho, pode utilizá-lo para isso.
6. A marcação no cartão resposta deve-se dar com caneta esferográfica da seguinte maneira:
Você deverá assinalar a sua alternativa correta como no exemplo abaixo:
Questão Alternativa correta
01
A
B
C
D
- preenchimento correto.
Não serão aceitos outros tipos de marcações, pois a correção será realizada por leitura óptica.
7. O cartão resposta é o único documento que comprova as respostas corretas.
8. Se durante a prova necessite ir ao banheiro, chame o fiscal, levantando uma das mãos. Lembrese que você só poderá sair da sala após 01 (uma) hora do inicio da prova.
9. Qualquer dúvida ou reclamação relativamente a alguma questão, você poderá utilizar o formulário
de recurso anexo ao Edital de Processo Seletivo 001/2018.
10. Boa prova.
11. Com auxilio do fiscal destaque, se desejar, o rascunho do seu cartão resposta.
12. Para levar o caderno de prova você deve permanecer na sala no mínimo até às 17h00min.
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Processo Seletivo Município de Marema- SC
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Conhecimentos Gerais
Leia, com atenção, o seguinte fragmento de um manual de instrução de uso de celular, pois as
questões de 01 a 02 são referentes a ele.

(Fonte: https://www.google.com/manual+de+instruções).

01- Pelas características predominantes do texto, assinale a alternativa que indique a tipologia
textual a que ele pertence:
a)
b)
c)
d)

Dissertação.
Descrição.
Injunção.
Narração.

02- Constitui característica discursiva predominante no texto:
a)
b)
c)
d)

Exposição dissertativa argumentativa com uso da linguagem técnica.
Linguagem conotativa para objetivar as informações.
Linguagem verbal articulada com situações imagéticas.
Linguagem denotativa com uso de verbos no imperativo.

03- “Certifique-se de que quaisquer telefones móveis ou equipamentos instalados em seu
veículo estejam montados com segurança.”.
É correto afirmar sobre a colocação pronominal destacada nessa frase:
a)
b)
c)
d)

Uso opcional de ênclise com verbo no modo imperativo.
Uso de ênclise, pois não se inicia uma frase com pronome oblíquo átono.
Uso de ênclise provocada pelo advérbio.
Uso de próclise para iniciar orações optativas.

04- “Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações.”.
É incorreto afirmar sobre a classificação de palavras nessa frase:
a)
b)
c)
d)

Há três verbos.
Há dois artigos.
Há quatro substantivos.
A palavra “não” é um advérbio.

05- Em um curso de culinária de cinquenta inscritos apenas doze não pagaram a mensalidade
de dezembro. Qual é a taxa de inscritos no curso que pagaram a mensalidade de dezembro?
a)
b)
c)
d)

24%.
76%.
59%.
41%.

06- Qual é o intervalo que apresenta o maior número que ao dividirmos 160 e 220, obteremos
respectivamente, os restos 7 e 4?
a) Um número menor que quatro.
b) Um número maior que três e menor que seis.
c) Um número maior que cinco e menor que nove.
d) Um número maior que oito.
07- Qual a solução da expressão numérica

?

a)
b)
c)
d)
08- O próximo número da sequência lógica 11358, 12456, 13257 é:
a)
b)
c)
d)

14437.
14256.
13542.
21536.

09- Sobre o município de MAREMA-SC incorreto afirmar que:
(Fonte:www.marema.sc.gov.br.).

a) O município possui em sua bacia hidrográfica, o rio denominado Chapecózinho, Golfo e
Saudades. A vegetação nativa ocupa hoje cerca de 3,5% do território marenense, que é
constituído por culturas cíclicas. Das áreas desmatadas o reflorestamento ocupa 25%,
sendo 90% a cultura de eucalipto.
b) Os primeiros moradores do núcleo habitado foram José Reck, Alfredo Mayer, André
Lunardi e Marcelino Lunardi que se dedicavam á agricultura e pecuária, de modo
especial à suinocultura.

c) Em 1989 foi criado o município de Marema, desmembrando-se de Xaxim, pela lei nº
1.112 de 11 de Junho de 1989.
d) Em 1940, gaúchos descendentes de imigrantes italianos, oriundos de Erechim, Guaporé
e Nova Prata, chegaram à região de Marema para explorar a madeira nativa. O local
lembrava os pântanos da Itália, chamados de Maremma, e vem daí o nome do
município. Quando era distrito chegou a chamar-se Marrecas, mas, por haver outras
localidades com a mesma denominação, o lugar foi batizado Marema depois da
emancipação.
10- No mapa do Brasil abaixo, identifique que estado encontra se em destaque?

a)
b)
c)
d)

O estado de Paraíba.
O estado de Rio Grande do Norte.
O estado de Alagoas.
O estado de Pernambuco.

Conhecimentos Específicos
11- Considere (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para Falsas.
Durante o exame de prevenção ao câncer de mama, sinais como assimetria, abaulamento,
retrações, eczemas, ulcerações, gânglios linfáticos e nódulos devem ser cuidadosamente
pesquisados, em sequencia os seguintes tempos do exame físico deve ser realizados:
(
(
(
(

)Inspeção Estática.
)Inspeção Dinâmica.
)Palpação das axilas e regiões supraclaviculares.
)Palpação do tecido mamário.
a)
b)
c)
d)

F-V-V-V.
V-V-V-V.
F-F-V-V.
V-F-V-V.

12- Conceitue o Choque quanto a sua classificação e ao aspecto etiológico:
1-Choque Hipovolemico.
2-Choque Cardiogênico.
3-Choque Distributivo.
4-Choque Obstrutivo.
( )Consequência da limitação dos movimentos cardíacos. Exemplo: pneumotórax, embolia
pulmonar.
( )É provocado pelo choque séptico, choque anestésico, choque anafilático, choque
neurogênico.
( )É consequência do volume intravascular inadequado para o espaço vascular e é mais
comum em pediatria.
( )Acontece em decorrência da disfunção do miocárdio e falha na bomba cardíaca.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

1-2-3-4.
2-1-3-4.
4-3-2-1.
4-3-1-2.

13- No contexto das doenças multissistemicas, normalmente os pacientes apresentam falência
respiratória ou instabilidade entre outras disfunções com o aumento do risco se forem
colocadas em hemodiálise convencional. Este tipo risco relaciona-se á:
a)
b)
c)
d)

Insuficiência Respiratória Aguda.
Hipertensão intracraniana.
Insuficiência Renal aguda.
Traumatismo Crânio Encefálico.

14- É definida pelo total de óbitos por determinada doença dividido pelo total de casos da
mesma doença, e expressa à gravidade com que um agente etiológico se manifesta numa
dada população, num determinado momento do tempo. (BRASIL, 2002).
a)
b)
c)
d)

Taxa de Letalidade.
Mortalidade Materna.
Mortalidade Geral.
Mortalidade Tardia.

15- Complete a Lacuna a seguir: O resultado de exames laboratoriais é um dado que
complementa o diagnostico de confirmação da investigação______________.
a)
b)
c)
d)

Etiológica.
Entomológica.
Pandemiologica.
Epidemiológica.

16- Com relação aos principais sinais e sintomas da Zika Vírus destacamos:
a)
b)
c)
d)

Febre alta, dor atrás dos olhos, dor muscular.
Febre alta, dor intensa nas articulações que pode causar limitação dos movimentos.
Febre baixa, manchas avermelhadas pelo corpo com coceira, inchaço nas articulações.
Febre baixa, coriza nasal semelhante ao resfriado, dor nas articulações.

17- Doença Hipertensiva Especifica da Gravidez (DHEG) é também conhecida como Toxemia
gravídica. Sua frequência está em torno de 5 a 10% das Gestações e aparece no terceiro
trimestre após a 20ª semana de gestação, e está relacionada aos sinais e sintomas de uma
Pré-eclâmpsia leve.
Considere (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para Falsas.
(
(
(
(

)Pressão Arterial sistólica maior ou igual a 140mmHg e menor ou igual 160mmHg.
)Pressão arterial diastólica maior ou igual a 90mmHg e menor ou igual 110mmHg.
)Proteinuria maior ou igual a 300 mg/24h.
)Ganho de peso maior que 500 gramas em uma semana ou 2,5 Kg em um mês.
a)
b)
c)
d)

V-V-V-F.
V-V-V-V.
F-V-V-F.
F-V-V-V.

18- Quanto aos cuidados gerais de um paciente com queimaduras o Técnico de Enfermagem
deve estar atento as seguintes obediências:

(
(
(
(

)Monitorização da dor; a dor pode conduzir ao estresse e a depressão.
)Controle rigoroso da diurese; com a destruição das camadas da pele.
)Cuidados respiratórios; uma infecção secundária pode levar a uma complicação pulmonar.
)Temperatura corporal; a hipotermia ocorre devido á perda de pele e consequente perda do

agente físico responsável pela regulação térmica.
( )As feridas tem um pH ligeiramente ácido. A secreção de urina e as fezes podem alterar o
pH.
Após análise das sentenças, podemos concluir que:
a)
a)
b)
c)

Apenas as sentenças y-t-u-k-g estão corretas.
Apenas as sentenças t-u-k estão corretas.
Apenas as sentenças y-u-g estão corretas.
Apenas as sentenças t-u-k-g estão corretas.

19- Complete a lacuna abaixo e assinale a alternativa correta:
_____________________ qualquer alteração na regularidade, frequência ou local de origem
do impulse, ou anormalidade na condução deste impulso, modificando a sequencia normal de
despolarização de átrios ou ventrículos.
a)
b)
c)
d)

Hipertensão Arterial Sistêmica.
Arritmia cardíaca.
Insuficiência Cardíaca Congestiva.
Taquicardia Ventricular.

20- Numa investigação epidemiológica de doença transmissível, os principais objetivos são:
a)
b)
c)
d)

Analisar os casos por sexo e idade e comparar com todos os contatos.
Elaborar um diagrama de controle e calcular o índice endêmico.
Identificar a fonte de infecção e o mecanismo de transmissão.
Isolar imediatamente todos os casos e trata-los.

