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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL 
CONCURSUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2012 
 

CADERNO DE PROVA ESCRITA 
 
 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM SOCORRISTA  
 
 

Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 
 

 

 
MAIO 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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QUESTÕES DE PORTUGUÊS 
 
01. Os vocábulos degrau, quais, beijo, baú possuem respectivamente: 
 
a) Ditongo crescente, tritongo, ditongo decrescente, hiato. 
b) Ditongo decrescente, tritongo, ditongo decrescente, hiato.           
c) Hiato, tritongo, ditongo crescente, ditongo decrescente. 
d) Ditongo crescente, ditongo decrescente, hiato, tritongo. 
e) Ditongo decrescente, tritongo, ditongo crescente, hiato. 
 
 
02. Assinale a alternativa cujos vocábulos estão grafados corretamente e completam, respectivamente, as 
lacunas das frases a seguir: 
 
Fizemos a ................. de todos os bens da família ao irmão mais novo. 
A última .................... de cinema foi às 19 horas. 
Você já leu a................ de política?  
Por favor, dirija-se à .................. de brinquedos. 
 
a) sessão – cessão – seção – seção  
b) seção – seção – sessão – cessão 
c) cessão – sessão – seção – seção                             
d) cessão – seção – seção – sessão 
e) seção – sessão – sessão – cessão  
 
 
03. Assinale a alternativa em que a colocação do pronome oblíquo contraria as regras da norma culta da 
língua: 
 
a) Quem te ameaçará? 
b) Atualmente, planeja-se muito, realiza-se pouco. 
c) Lhe direi o que penso. 
d) O professor trouxe as provas consigo. 
e) Não te darei nenhuma informação. 
 
 
04. Assinale a alternativa cuja análise apresentada entre parênteses está errada, em relação ao termo da 
oração destacado: 
 
a)  Minha vida era um palco iluminado. (predicado nominal) 
b) O mato crescia irregular. (núcleo do sujeito) 
c) Boi, vacas, bezerros andavam misturados. (sujeito composto)    
d) O mel é fabricado pelas abelhas. (sujeito simples) 
e) Os candidatos consideraram a prova razoável. (predicado verbo-nominal) 
 
 
05. Assinale a alternativa em que ocorre um vício de linguagem chamado de ambiguidade ou anfibiologia: 
 
a) Pagamos vinte reais por cada ingresso. 
b) O policial deteve o suspeito em sua casa.    
c) Eu o avisei. 
d) Desde a adolescência que este garoto tem consciência desta inconveniência. 
e) O Papa Paulo pediu paz. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
06. São localidades pertencentes ao Município de Santa Rosa do Sul: 
 
a) Vila Bitencourt, Novo Horizonte, Campo Novo, Linha Tamandaré, Peroba, Vila Nova, Pontão, Sanga do 

Veado, Forquilha do Cedro, Bela Vista, Morro do Português, Vila São Cristóvão, Jaguarari e Tenente. 
b) Vila Bitencourt, Novo Horizonte, Lageadinho, Linha Tamandaré, Peroba,  Canela, Vila Nova, Pontão, 

Sanga D'Areia, Pinhal do Cedro, Bela Vista, Morro Grande, Vila São Cristóvão, Jaguatirica e Glorinha.  
c) Vila Bitencourt, Novo Horizonte, Lageado, Linha Tamandaré, Peroba, Vila Nova, Pontão, Sanga 

D'Areia, Forquilha do Cedro, Bela Vista, Morro do Português, Vila São Cristóvão, Jaguarari e Glorinha. 
d) Vila Nova, Tigre, Novo Horizonte, Lageado, Linha Tamandaré, Peroba, Vila Nova, Pontão, Sanga 

D'Areia, Forquilha do Cedro, Bela Vista, Morro do Português, Vila São Cristóvão, Jaguarari e Graciosa. 
e) Vila Tancredo, Novo Horizonte, Lageado, Linha Tamandaré, Perola, Vila Nova, Portão, Sanga da Toca, 

Forquilha do Credo, Boa Vista, Morro do Português, Vila São Cristóvão, Jaguarari e Tenente. 
 
 
07. A rodovia BR-101, também denominada translitorânea, é uma rodovia federal longitudinal do Brasil. Seu 
ponto inicial está localizado na cidade de Touros (Rio Grande do Norte), e o final na cidade de São José do 
Norte (Rio Grande do Sul). Atravessa doze estados brasileiros: Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,  
Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul. Em toda sua extensão é denominada oficialmente Rodovia: 
 
a) Governador Ivo Silveira. 
b) Presidente Castelo Branco. 
c) Presidente Dutra. 
d) Governador Mário Covas. 
e) Presidente Médice. 
 
 
08. Durante a Revolução Farroupilha, o guerrilheiro italiano Giuseppe Garibaldi, a serviço da República Rio-
Grandense, participa da tomada do porto de Laguna, na então província de Santa Catarina, onde conheceu 
Anita,  que se apaixonou e decidiu lutar pela independência gaúcha e de outros territórios. Eles ficaram 
juntos pelo resto da vida de Anita, que seguiu Garibaldi em seus combates em Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul, Uruguai (Montevidéu) e Itália. Tiveram quatro filhos. O nome completo da Anita Garibaldi, conhecida 
como Heroina dos dois Mundos é: 
 
a) Ana Lucia de Jesus Cardoso. 
b) Anita Amélia Cardoso Ribeiro. 
c) Anita Maria de Colasso Cardoso. 
d) Ana Maria de Jesus Ribeiro. 
e) Ana Carolina de Deus Cardoso. 
 
 
09. Os trabalhadores abaixo estão classificados na Faixa 01 para efeitos de salário mínimo regional:  
 
Faixa 01: da agricultura e da pecuária, indústrias extrativas e de beneficiamento, empresas de pesca e 
aqüicultura, empregados domésticos, indústrias da construção civil, indústrias de instrumentos musicais e 
brinquedos, estabelecimentos hípicos, empregados motociclistas, motoboys e do transporte em geral, 
excetuando-se os motoristas. 
 
Para as categorias acima assinale a alternativa abaixo que corresponde ao atual salário mínimo regional: 
 
a) R$ 674,50. 
b) R$ 675,00. 
c) R$ 625,00. 
d) R$ 700,00. 
e) R$ 622,00. 
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10. A história da Região sul do Brasil é marcada pela grande imigração européia e pelos movimento sociais. 
São eventos relacionados a região sul: 
 
a) Revolução Farroupilha, Revolução Federalista, Cerco da Lapa e Guerra do Contestado. 
b) Guerra dos Farrapos, Revolução Farroupilha, Revolução Federalista, Cerco da Lapa e Guerra de Canutos. 
c) Saraivada, Guerra dos Farrapos, Revolução Farroupilha, Revolução Federalista, Cerco da Lapa.  
d) Saraivada, Revolução Federalista, Revolução Constitucionalista e Guerra dos Galdérios e Colorados. 
e) Guerra dos Ximangos, Revolução Pampiana, Revolução Federalista, Guerra dos abolicionistas. 
 
 
 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11. O processo de cuidar, no âmbito da saúde, representa o modo como se desenvolve a assistência destinada 
ao paciente e compreende condutas e sentimentos tais como interesse, afeição, consideração e solidariedade.  
Estudos recentes apontam que o paciente e a equipe de enfermagem ainda relacionam o cuidado ao 
atendimento das necessidades básicas, inerentes ao ser humano. Assinale a alternativa correta: 
 
a)  Os cuidados relacionados a medidas de higiene corporal e ou assepsia requerem exposição corporal. 
b)  A enfermagem e a fisioterapia são as profissões que mais mantém contato com o paciente durante a 

internação, conseqüentemente, é as que mais se expõe, toca e manuseia o corpo ao implementar a 
assistência. 

c)  Entende-se que conhecer a percepção dos pacientes é suficiente para a implementação de intervenções de 
enfermagem direcionadas à privacidade. 

d)  As alternativas “a” e “c” estão corretas. 
e)  O ato de cuidar julga-se imprescindível respeitar e manter a dignidade humana, uma vez que a internação 

gera estresse na maioria das pessoas. 
 
 
12. As interações medicamentosas são classificadas de acordo com alguns mecanismos. Assinale a 
alternativa correta: 
 
a)  A interação farmacêutica é aquela que ocorre durante o preparo e administração do medicamento. 
b)  A interação farmacodinâmica é aquele que ocorre nos sítios de ação dos medicamentos. 
c)  A interação farmacocinética é aquela que ocorre durante os processos de absorção, distribuição, 

metabolização e eliminação. 
d)  As alternativas “a” e “b” estão corretas. 
e)  As alternativas “a”, “b” e “c” estão corretas. 
 
 
13. O medicamento que possui afinidade e eficácia pelo receptor é conhecido como: 
 
a)  Agonista. 
b)   Antagonista. 
c)  Afinidade. 
d)  Sinergismo. 
e)  Adição. 
 
 
14. O atendimento pré-hospitalar, requer alguns cuidados e avaliações especificas para estabilizar a vítima, 
conhecida como avaliação primária, caracterizada por: 
 
a)  Avaliação das vias áreas, circulação, respiração, controle da temperatura. 
b)  Avaliação das vias áreas, respiração, circulação, estado neurológico, controle de temperatura. 
c)  Avaliação das vias áreas, circulação, respiração, controle da temperatura e estado neurológic. 
d)  Todas as alternativas estão incorretas. 
e)  Todas as alternativas estão corretas. 
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15. A redução da mortalidade infantil tem sido atribuída a vários fatores, sendo eles: a queda da fecundidade, 
maior acesso da população ao saneamento básico, acesso aos serviços de saúde, incentivo ao aleitamento 
materno, imunização, programa de terapia de reidratação oral. De acordo com os dados sócios-econômicos, o 
número de mortes aceitáveis pela OMS é: 
 
a)  5 mortes para cada 1.000 nascidos vivos. 
b)  10 mortes para cada 1.000 nascidos vivos. 
c)  15 mortes para cada 1.000 nascidos vivos. 
d)  20 mortes para cada 1.000 nascidos vivos. 
e)  Nenhuma das alternativas acima. 
 
 
16. O trauma é a principal causa de morbidade e mortalidade em crianças e adolescentes, sendo um grande 
problema de Saúde Pública. Assinale a alternativa correta: 
 
a)  Segundo o Ministério da saúde, as causas externas, acidentes e violências, representam 13,7% do total de 

óbitos por causas definidas. 
b)  O trauma é a terceira maior causa de mortalidade na população geral, porém, entre os adolescentes e 

crianças, é a primeira causa de óbito. 
c)  O atendimento inicial à criança traumatizada é expressamente importante e irá refletir em sua qualidade 

de vida. 
d)  As crianças que sofrem traumas severos ou graves apresentam alguma sequela cognitiva, que irá 

interferir na vida cotidiana. 
e)  Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
17. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2003, através da portaria nº 1.864/GM de 29 de Setembro, foi 
criada a Política de Atenção às Urgências, a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU). Assinale a alternativa correta: 
 
a)  A definição de uma política efetiva e adequada tem como proposta a redução da morbidade e mortalidade 

por acidentes e violências. 
b)  As ações preconizadas, articuladas e sistematizadas, tem como intuito diminuir as ocorrências de trauma. 
c)  O atendimento pré-hospitalar (APH) tem como finalidade a identificação das situações potencialmente 

fatais, bem como o seu controle. 
d)  As alternativas “a” e “b” estão corretas. 
e)  Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
18. Asfixia pode ser definida como sendo parada respiratória, com o coração ainda funcionando. É causado 
por certos tipos de traumatismos, dentre outros acidentes, se as funções respiratórias não forem restabelecidas 
dentro de 3 a 4 minutos, as atividades cerebrais cessarão totalmente, ocasionando a morte. Assinale a 
alternativa correta: 
 
a)  As principais causas é o bloqueio da passagem de ar. 
b)  Impossibilidade do sangue em transportar oxigênio. 
c)  Paralisia do centro respiratório no cérebro. 
d)  A primeira conduta é favorecer a passagem do ar através da boca, narinas e afastar a causa. 
e)  Todas alternativas estão corretas. 
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19. A hemorragia é a perda de sangue através de ferimentos, pelas cavidades naturais como nariz e boca. Ela 
pode ser também, interna, resultante de um traumatismo. Assinale a alternativa correta: 
 
a)  Quantidade de sangue perdido Alterações Perdas de até 15% (aproximadamente 750 ml em adultos) 

Geralmente não causam alterações. São totalmente compensadas pelo corpo. Ex. doação de sangue. 
b)  Perdas maiores que 15% e menores que 30% (aproximadamente 750 a 1.500 ml) geralmente não causam 

estado de choque. 
c)  Sinais de hemorragia são palidez cutânea, pele fria, sudorese, bradicardia e hipotensão. 
d)  Perdas de mais de 50% do volume sanguíneo, choque pode ser reversível, geralmente não faz parada 

cardiorrespiratória. 
e)  Todas alternativas estão corretas. 
 
 
20. A reanimação cardiopulmanar (RCP) executada de maneira correta é de fundamental importância no 
manejo da Parada Cardiorrespiratória (PCR): 
 
a)  As compressões torácicas devem ser interrompidas somente para ventilação, até que uma via definitiva 

seja estabelecida, para checagem de ritmo cardíaco e para a realização de choque. 
b)  Os passos para a realização da RCP em adulto, não existe particularidade em crianças. 
c)  A fibrilação ventricular com pulsos são ocorrências comuns após a RCP, tanto em crianças como em 

adultos. 
d)  O choque hipovolêmico não é uma falha do sistema cardiovascular, e não prejudica os órgãos vitais. 
e)  As alternativas “a” e “d” estão corretas. 
 
 
21. Maria Vitória foi vítima de Trauma Crâneo Encefálico (TCE), sendo importante a estabilização da coluna 
cervical para: 
 
a)  Facilitar a intubação endotraqueal. 
b)  Evitar o segundo trauma. 
c)  Evitar que a vítima cause escaplelamento em seu próprio couro cabeludo. 
d)  Deixar livre as vias aéreas. 
e)  As alternativas “b” e “c” estão corretas. 
 
 
22. A Lei nº 9.431, de 6 de janeiro de 1997, dispõe sobre a obrigatoriedade do Programa de Controle de 
Infecções Hospitalares (PCIH). Trata-se de um conjunto de ações desenvolvidas deliberada e 
sistematicamente, com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções 
hospitalares. O anexo IV da Portaria nº 2.616/98 do Ministério da Saúde, trata da “lavagem das mãos”. 
Assinale a alternativa correta: 
 
a)  A Lavagem das mãos é a fricção manual vigorosa de toda a superfície das mãos e punhos, utilizando-se 

sabão/detergente, seguida de enxágüe abundante em água corrente.  
b)  A lavagem das mãos deve ser realizada tantas vezes quanto necessária, durante a assistência a um único 

paciente, sempre que envolver contato com diversos sítios corporais, entre cada uma das atividades. 
c)  A lavagem das mãos com anti-séptico é recomendada em: realização de procedimentos invasivos;  

prestação de cuidados a pacientes críticos; contato direto com feridas e/ou dispositivos, tais como 
cateteres e drenos. 

d)  Devem ser empregadas medidas e recursos com o objetivo de incorporar a prática da lavagem das mãos 
em todos os níveis de assistência hospitalar. 

e)   Todas as alternativas estão corretas. 
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23. A sepsemia é uma das principais complicações originadas das infecções hospitalares. As fontes de 
contaminação são os cateteres, as infecções intra-abdominais, as do sistema nervoso e ou ferimento. Assinale 
a alternativa correta: 
 
a)  Os agentes mais freqüentes encontrados nos cateteres são os staphylococcus aureus, staphylococcus 

epidermidis, gram-negativos e fungos. 
b)  As pneumonias são as principais causas de óbito e responsáveis por cerca de 15% das bactérias  

desenvolvidas em crianças politraumatizadas. 
c)   A ocorrência de infeccção urinária está fortemente vinculada ao uso de sonda vesical de demora. O uso 

de técnica asséptica adequada e sistema de drenagem fechado, se o uso da sondagem for inevitável, pode 
ser uma sistematização para evitar a ocorrência de infecções. 

d)  As alternativas “a” e “b” estão corretas.  
e)  Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
24. Primeiros socorros é definido como sendo os cuidados imediatos que devem ser prestados rapidamente a 
uma pessoa, vítima de acidentes ou de mal súbito, cujo estado físico põe em perigo a sua vida, com o intuito 
de manter as funções vitais e evitar o agravamento de suas condições, aplicando medidas e procedimentos até 
a chegada de assistência qualificada. A função de quem está prestando o socorro é: 
 
a)  Salvar a vida, prevenindo danos. 
b)  Manter o acidentado vivo até a chegada do atendimento. 
c)  Designar uma outra pessoa para ser o elo das informações para o serviço de atendimento emergencial. 
d)  Avaliar seus limites físicos e de conhecimento. E tentar transportar um acidentado sempre que possível. 
e)  As alternativas “a” e “b” estão corretas. 
 
 
25. Sinais vitais são reflexos ou indícios que permitem concluir sobre o estado geral de uma pessoa. Os sinais 
sobre o funcionamento do corpo humano que devem ser compreendidos e conhecidos são: temperatura, 
pulso, respiração e pressão arterial. Assinale a alternativa correta: 
 
a)  A verificação e avaliação da pressão arterial são excelentes fontes de indicação de vitalidade do 

organismo humano. 
b)  Temperatura Corporal resulta do equilíbrio térmico mantido entre o ganho e a perda de calor pelo 

organismo. 
c)   A temperatura é um indicador da atividade metabólica, já que o calor obtido nas reações metabólicas se 

propaga pelos tecidos e pelo sangue circulante. 
d)  As alternativas “a” e “b” estão corretas. 
e)  Todas as alternativas estão corretas. 
 
 




