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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS 
CONCURSUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 
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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA  
 
 

Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 
 

 

 
ABRIL DE 2012 

 
INSTRUÇÕES 

 
* PREENCHA A TABELA ACIMA COM SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO E NOME COMPLETO 
* A duração da prova será de 03 horas, compreendidas entre as 09:00 hs e 12:00 hs. 
 
I - Para fazer a prova você usará: 
 
a) Este caderno de prova; 
b) Um cartão-resposta. 
 
II - Verifique no caderno de prova se constam todas as questões e se há falta ou imperfeições gráficas 
que lhe causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os 20 minutos iniciais da prova. 
 
III - O caderno de prova conterá 25 questões de múltipla escolha com até cinco alternativas (“a” a “e”), 
sendo: 
 
Questões de nº 01 a 05 - Português 
Questões de nº 06 a 10 - Conhecimentos Gerais 
Questões de nº 11 a 25 - Conhecimentos Específicos 
 
IV - As questões deverão ser elaboradas no caderno de prova e após, transferidas ao CARTÃO 
RESPOSTA, onde você deverá preencher o espaço quadriculado, que representa a resposta da questão, 
com caneta esferográfica azul ou preta. 
 
V - O CARTÃO RESPOSTA não poderá ser assinado pelo candidato e nem estar rasurado, sob pena 
de desclassificação do Concurso. 
 
VI - Ao terminar a prova, o candidato deve entregar ao fiscal o caderno de prova completo, juntamente 
com o CARTÃO RESPOSTA.  
 
VII - Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros candidatos, efetue 
empréstimos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. Utilize o verso do caderno de prova 
como rascunho. Não é permitido o uso de calculadoras. A fraude, indisciplina, e o desrespeito aos 
fiscais são faltas que eliminam o candidato.  
 

Boa prova. 
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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA  

 
QUESTÕES DE PORTUGUÊS 
 
 
 
01. Leia o texto abaixo e considere as afirmações: 
 
Acaba de chegar ao mercado um medicamento contra a rinite. O anti-inflamatório em spray Nasonex 
diminui sintomas como nariz tampado e coriza. Diferente de outros medicamentos, é aplicado uma vez 
por dia, e em doses pequenas. Estudos realizados pela Schering-Plough, laboratório responsável pelo 
remédio, mostram que ele não apresenta efeitos colaterais, comuns em outros medicamentos, como o 
sangramento nasal. “O produto é indicado para adultos e crianças maiores de 12 anos, mas estuda-se a 
possibilidade de ele ser usado em crianças pequenas”, diz o alergista Wilson Aun, de São Paulo (Isto é, 
04/ 11/ 98). 
 
I-  Nasonex é aplicado uma vez por dia, em doses pequenas, e não apresenta efeitos colaterais. 
II-  Diferente de outros medicamentos, o sangramento nasal é um dos efeitos colaterais causado pelo 
uso de Nasonex. 
III-  As palavras, medicamento e remédio ,usadas no texto, podem ser consideradas palavras sinônimas. 
IV- O objeto de que trata este texto é chamado, sucessivamente, de “medicamento”, “anti-
inflamatório”, “remédio”, e “produto”.  
V-  O termo mais geral que o autor usou para se referir a Nasonex foi a palavra produto e a de sentido 
mais restrito foi a palavra anti-inflamatório. 
 
Está correto o que se afirma: 
  
a) Apenas em I, II, IV e V. 
b) Apenas em I, III e V. 
c) Apenas em I, III, IV e V.    
d) Apenas I, IV, e V.  
e) Apenas em II e IV. 
 
 
02. Leia o texto abaixo: 

Os cinco sentidos 
 
Os sentidos são dispositivos para a interação com o mundo externo que têm por função receber 
informação necessária à sobrevivência. É necessário ver o que há em volta para poder evitar perigos. O 
tato ajuda a obter conhecimentos sobre como são os objetos. O olfato e o paladar ajudam a catalogar 
elementos que podem servir ou não como alimento. O movimento dos objetos gera ondas na atmosfera 
que são sentidas como sons.(...) 
 
A palavra relacional “que” aparece quatro vezes no texto. Pela ordem, tem as seguintes funções: 
 
a)  Sujeito, objeto direto, sujeito, sujeito.    
b)  Sujeito, sujeito, sujeito, sujeito. 
c)  Sujeito, sujeito, sujeito, objeto direto. 
d)  Objeto direto, objeto direto, sujeito, objeto direto. 
e)  Objeto direto, sujeito, objeto direto, sujeito. 
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03. Qual a alternativa em que as formas dos verbos bater, consertar e haver, nas frases abaixo, são 
usadas na concordância correta? 
 
As aulas começam quando..............................oito horas. 
Nessa loja........................ relógios de parede. 
Ontem....................... ótimos programas na televisão. 
 
a)  bate, consertam-se, havia  
b)  batem, consertam-se, houve  
c)  bateram, conserta-se, houveram 
d)  batiam, consertar-se-ão, haverá 
e)  batem, consertarei, haviam 
 
 
04. No trecho: “O produto é indicado para adultos e crianças maiores de 12 anos, mas...” O termo 
destacado é: 
 
a)  Predicado verbal e o verbo está na voz passiva. 
b)  Predicado verbal e o verbo está na voz ativa. 
c)  Predicado verbo-nominal e o verbo está na voz passiva sintética. 
d)  Complemento verbal e o verbo está na voz passiva analítica. 
e)  Complemento nominal e o verbo está na forma nominal.  
 
 
05. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas dos períodos abaixo: 
 
Sempre obedeci............ mais velhos. 
Vocês já pagaram..................... motorista? 
Prefiro reprovar.................. copiar do vizinho. 
Você lembra................... explicação dada pelo professor? 
 
a)  os, o, do que, da 
b)  os, ao, do que, a 
c)  aos, ao, do que, da 
d)  aos, ao, a, a    
e)  aos, o, do que, a 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
06. A área total do Município de Siderópolis é de: 
 
a)  253 km².  
b)  272 km². 
c) 281 km². 
d) 282 km². 
e) 283 km². 
 
 
07. O primeiro Prefeito eleito de Siderópolis que tomou posse em 31 de outubro de 1959 foi: 
 
a) José Feltrin. 
b) Manoel Minervina Garcia. 
c) João Caruzo Mac Donald. 
d) Porfírio Feltrin. 
c) José Augusto Hulse. 
 
 
08. Tocantins é um Estado brasileiro situado na seguinte região: 
 
a)  Norte. 
b)  Nordeste. 
c)  Centro-Oeste. 
d)  Sudeste. 
e)  Sul. 
 
 
09. O Estado de Santa Catarina possui a seguinte localização geográfica: 
 
a)  Entre os estados do Paraná, a oeste, e Rio Grande do Sul, a leste; oceano Atlântico, ao sul e a 

República da Argentina, ao norte. 
b)  Entre os estados do Paraná, ao norte, e Rio Grande do Sul, ao sul; oceano Atlântico, a leste e a 

República da Argentina, a oeste. 
c)  Entre os estados do Paraná, a leste, e Rio Grande do Sul, a oeste; oceano Atlântico, ao sul e a 

República da Argentina, ao norte. 
d)  Entre os estados do Paraná, ao norte, e Rio Grande do Sul, ao sul; oceano Atlântico, a oeste e a 

República da Argentina, a leste. 
e)  Entre os estados do Paraná, ao oeste, e Rio Grande do Sul, ao sul; oceano Atlântico, a leste e a 

República da Argentina, ao norte. 
 
 
10. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC) no mês de março/2012 teve um incremento em relação ao mês de 
fevereiro/2012 de:  
 
a) 0,18% 
b) 0,56% 
c) 0,57% 
d) 0,60% 
e) 0,62% 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
11. Associe a 2ª coluna de acordo com a 1ª coluna: 
 
1  Jejunostomia                                (   )  segunda porção do intestino delgado 
2.  Otopnéia                                      (   )  dor de ouvido 
3.  Jejuno                                          (   ) deficiência de eliminação urinária 
4.   Oliguria                                      (   )  falta de apetite 
5.  Inapetência                                  (   )  Ligação cirúrgica do jejuno ao abdomem 
6.  Otalgia                                        (   )  Acentuada falta de  ar em decúbito dorsal     
 
Assinale a alternativa que corresponde a sequência correta: 
 
a) 2-1-5-3-6-4 
b) 3-6-4-5-1-2 
c) 3-6-5-4-2-1 
d) 2-4-3-5-1-6 
e) 2-4-5-3-6-1 
 
 
                   
12. Com relação à ferida é correto afirmar: 
 
a)  No momento do trauma são interrompidas as conexões vasculares e nervosas, sendo que, quanto 

mais extenso o traumatismo, maior é o número de elementos lesados. 
b)  Em relação a lesão  tecidual de qualquer natureza, o organismo desencadeia a cicatrização, 

considerado um processo extremamente complexo, composto de uma série de estádios, 
interdependentes e simultâneos, envolvendo fenômenos químicos, físicos e biológicos.  

c)  A ferida pode ser considerada superficial, afetando apenas as estruturas de superfície, ou grave, 
envolvendo vasos sangüíneos mais calibrosos, músculos, nervos, fáscias, tendões, ligamentos ou 
ossos.  

d)  Na ferida, a cicatrização segue um curso previsível e contínuo, sendo dividida didaticamente em 
três fases,  inflamatória, proliferativa e de maturação.  

e)   Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
 
13.   Em relação ao tratamento da ferida assinale a resposta correta: 
 
a)  O uso de agente antimicrobiano tópico é altamente utilizado e deve ser indicado mediante 

avaliação criteriosa de sua toxicidade celular.  
b) Vários antimicrobianos tópicos foram e ainda são utilizados na prática médica de forma criteriosa. 
c) No tratamento das feridas existe um consenso quanto à indicação de profilaxia ou tratamento 

tópico, e combinação de esquemas tópicos com orais ou parenterais é aceitável na área médica.  
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
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14. Em relação ao acolhimento como uma diretriz da Política Nacional de Humanização, da atenção e 
gestão do SUS e também como uma ferramenta tecnológica de intervenção, assinale a alternativa 
correta referente aos princípios norteadores ao fato de lidar com demanda espontânea de forma 
qualificada: 
 
a) Escuta ativa, triagem, análise da demanda e atendimento agendado. 
b) Atendimento agendado, rompimento com a lógica da exclusão, classificação de risco e triagem. 
c) Qualificação da escuta, produção de vínculo, acesso responsável e rompimento com a lógica da 

exclusão. 
d) Ordem de chegada, atendimento exclusivamente agendado, escuta ativa e triagem. 
e) Acesso responsável, ordem de chegada, rompimento com a lógica da exclusão e triagem. 
 
 
15. A Biossegurança refere-se a um conjunto de medidas as quais visam à minimização dos riscos aos 
pacientes e profissionais. O profissional de saúde, ao sofrer um acidente ocupacional, deve seguir os 
procedimentos recomendados em caso de exposição à material biológico. Portanto, em uma perfuração 
percutânea com agulha, devem se observar os seguintes cuidados locais: 
 
a)  Lavar a área exaustivamente com água e sabão e usar solução antiséptica, como o PVPI. 
b) Fazer ordenha de sangue no local afetado, lavar a área exaustivamente com água e sabão e usar 

solução anti-séptica, como o PVPI. 
c) Fazer ordenha de sangue no local afetado, lavar a área exaustivamente com água e sabão e usar 

solução de álcool 70%. 
d) Lavar a área exaustivamente com água e sabão e usar solução antiséptica de álcool 70%. 
e) Não lavar o local em hipótese alguma, usar solução antiséptica,como o PVPI. 
 
 
16. Dona Catarina, moradora do bairro vila nova, foi atacada por um cachorro de rua, desconhecido, 
apresentando arranhaduras e mordeduras superficiais em extremidades, incluindo região facial. Diante 
da situação, imediatamente a mesma se direciona a UPA 24h do seu município para atendimento. 
Assinale a alternativa correta, relacionada ao atendimento do enfermeiro plantonista: 
  
a) Orientar lavagem do local ferido com água, sabão e posterior álcool 70%; Realizar notificação 

compulsória; Orientar quanto a necessidade de sutura e vacinação anti-rábica e antitetânica 
atualizada. 

b) Orientar lavagem do local ferido com água e sabão; Realizar notificação compulsória; Orientar 
quanto à necessidade de cicatrização espontânea e vacinação anti-rábica e antitetânica atualizada. 

c) Orientar curativo imediato; Realizar notificação compulsória e orientação quanto vacinação anti-
rábica e hepatite B. 

d) Orientar lavagem do local ferido com água e sabão; Realizar notificação compulsória; Orientar 
quanto à necessidade de cicatrização espontânea e observação do animal por 15 dias. 

e) Orientar lavagem do local ferido com água, sabão e posterior álcool 70%; Realizar notificação 
compulsória; Orientar quanto à necessidade de observação do animal por 15 dias e vacinação 
antitetânica.  
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17. Considerando o atendimento a lactentes e a criança em parada cardiorrespiratória (PCR), assinale a 
alternativa incorreta: 
 
a) A antecipação e a prevenção da PCR na faixa etária pediátrica são fases importantes no 

atendimento do paciente gravemente enfermo, visto que, na maioria das vezes, os estágios de 
progressiva instabilidade, que acenam para a possibilidade de uma futura PCR, podem ser 
identificados e tratados a tempo. 

b) A estatística brasileira aponta que as causas externas ( acidentes de trânsito, quedas, intoxicações, 
afogamentos, acidentes com armas) são a primeira causa de óbito nos paciente entre 5 e 19 anos de 
idade. 

c) As complicações da reanimação em crianças são raras quando suas técnicas são aplicadas 
corretamente. 

d) O suporte básico de vida inclui avaliações seqüenciais e habilidades para manter e restaurar a 
ventilação e a circulação eficazes da criança em PCR, utilizando acesso avançado à via aérea e 
medicações endovenosas, caso necessário, até a chegada da vítima a um serviço avançado de 
emergência médica. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
 
18. Em relação aos cuidados com a saúde do adulto, é preciso considerar que, com o aumento da 
expectativa de vida e o consequente envelhecimento da população, as doenças crônicas degenerativas 
estão entre as principais causas de morbidade e mortalidade do mundo moderno. Os maiores fatores de 
risco são: 
 
a) As infecções do sistema nervoso e os  adenocarcinomas. 
b) A hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia (aumento do colesterol e triglicérides) e diabetes 

mellitus. 
c) A obesidade e os distúrbios neurológicos. 
d) Animosidade endócrina neuroprismática. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
 
19. O Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento – PHPN, foi instituído pelo Ministério da 
Saúde através da Portaria/GM n.o 569, de 1/6/2000. Em relação ao adequado acompanhamento pré-
natal e assistência à gestante deverão ser realizadas as seguintes atividades: 
 
I- Realizar a primeira consulta de pré-natal até o quinto  mês de gestação impreterivelmente; 
II-  Aplicação de vacina antitetânica dose imunizante, seguida, do esquema recomendado ou dose de 

reforço em mulheres já imunizadas.  
III- Realização de no mínimo, três consultas de acompanhamento pré-natal,  sendo uma  a cada    

trimestre gestacional.  
IV- Realização de atividades educativas, pela equipe multiprofissional. 
V-  Classificação de risco gestacional a ser realizada na primeira consulta e nas consultas 

subseqüentes, e, garantir às gestantes de risco, atendimento ou acesso à unidade de referência para 
atendimento ambulatorial e/ou hospitalar à gestação de alto risco. 

 
Diante destas afirmações, responda. 
 
a)  As alternativas  I, III e IV estão corretas. 
b)  As alternativas II,  IV e V estão corretas. 
c)  As alternativas I e II estão corretas. 
d)  As alternativas II, III e V estão corretas. 
e)  Todas as alternativas estão corretas. 
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20. Em relação a paralisia cerebral, assinale V ( verdadeiro) F ( Falso): 
 
(   ) O impacto da paralisia cerebral afeta todo o cotidiano familiar 
(   ) Os irmãos da criança com paralisia cerebral são os que menos sofrem o impacto do adoecimento 
(   ) As mudanças de atitude, estilos de vida são esperados diante da situação de paralisia cerebral. 
(   ) A relação da criança com os familiares, bem como as atividades de lazer, são atividades menos 

prejudiciais na situação da paralisia cerebral de uma criança no contexto familiar. 
 
Assinale a alternativa com a sequência correta. 
 
a)  V - F - V -  F   
b)  F - V - F - V  
c)  V - F - F - F 
d)  F - V - V - F 
e)  V - V - F – V 
 
 
21. Sabe-se que o Brasil tem apresentado êxitos significativos na redução de grande número de 
doenças transmissíveis, para as quais dispõe de instrumentos eficazes de prevenção e controle, motivo 
pelo qual as mesmas estão em franco declínio. Portanto é correto afirmar que: 
 
a) A varíola foi erradicada em 1973; a poliomielite, em 1989. 
b) A transmissão do sarampo foi interrompida desde o final de 2000. 
c) A incidência do tétano neonatal apresenta um patamar muito abaixo do estabelecido para ser 

considerado eliminado enquanto problema de saúde pública (1/1.000 nascidos vivos). 
d) Difteria, a coqueluche e o tétano acidental são outras doenças transmissíveis com tendência 

declinante que têm em comum o fato de serem imunopreveníveis. 
e)  Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
22. Doença infecciosa viral e contagiosa, também conhecida como hepatite de incubação curta, 
constitui-se como a principal via de contágio à exposição fecal-oral. Este enunciado define: 
 
a)  Hepatite C 
b)  Hepatite A 
c)  Hepatite E 
d)  Hepatite D 
e)  Hepatite B 
 
 
23. Um paciente tem em sua prescrição médica 7.500 UI de heparina EV de 6/6 horas. Na farmácia 
existe apenas frasco-ampola de 5 mL contendo 5.000 UI/mL. Quantos mL de heparina o paciente 
deverá receber a cada 6 horas: 
 
a) 7,5 mL 
b) 3,5 mL 
c) 1,5 mL 
d) 8 mL 
e) 10 mL 
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24. As vacinas foram criadas para que o sistema imunológico reconheça agentes agressores que podem 
provocar doenças e a reagir produzindo anticorpos capazes de combatê-los. De acordo com o 
Ministério da Saúde, existe um calendário básico de vacinação a ser seguido de acordo com a faixa 
etária da criança, sendo que ao completar um ano de idade, a criança deve receber a vacina Tríplice 
Viral. Assinale a alternativa correta referente à imunização fornecida pela vacina supracitada: 
 
a) Sarampo, Rubéola e Hepatite. 
b) Sarampo, Caxumba e Rubéola. 
c) Sarampo, Catapora e Rubéola. 
d) Sarampo, Caxumba e Difteria. 
e) Tétano, Difteria e Hepatite. 
 
 
25. Um paciente deverá receber 360 mL de soro glicosado a 5% em 06 horas.  Com relação à técnica 
de gotejamento, assinale a alternativa que corresponde ao número de gotas que devem ser infundidas 
por minuto: 
 
a) 06 gotas. 
b) 36 gotas. 
c) 24 gotas. 
d) 20 gotas. 
e) 18 gotas. 
 
 
 
 


