
 

 1 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL 
CONCURSUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2012 
 

CADERNO DE PROVA ESCRITA 
 
 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM  
 
 

Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 
 

 

 
JUNHO 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. Assinale a alternativa em que todas as palavras não apresentam a correta separação silábica: 
 
a) Psi-co-lo-gia    /    su-bli-nhar   
b) Sub-li-nhar       /    sub-se-ção 
c) In-te-rur-ba-no   /   tran-so-ce-â-ni-co 
d) Felds-pa-to    /    ad-no-mi-nal 
e) I-ne-fi-caz    /    si-lep-se 
 
 
02. Assinale a alternativa que completa a frase a seguir:  
 
Essas ......................................dentro da sala de aula não..............................a ............................dos  ânimos. 
 
a) Dissensões – amenisam – exaltação  
b) Dissensões – amenizam – exaltação    
c) Discensões – amenisam – exautação 
d) Dissenções – amenizam – exaltação 
e) Discenções – amenizam – exautação 
 
 
03. Leia o texto abaixo para responder à questão: 
  
Do interior da floresta, no alto das montanhas, em pequenos grotões, cercado de muito verde, a água 
cristalina brota da terra e vai buscando seu caminho por entre as pedras. Ao unir-se às águas de outras 
nascentes, o filete dessa água cristalina vai se transformando em riachos, córregos e rios. 
Descendo a serra em busca do mar, rumo à planície litorânea, as águas vão esculpindo as rochas, formando 
corredeiras e se lançando pelos vales em cachoeiras que formam os mais belos cenários da Mata Atlântica 
com suas piscinas naturais. (...)  
 
O segmento do texto em que a preposição “de” estabelece uma relação de posse é: 
 
a) “no alto das montanhas” 
b) “cercados de muito verde” 
c) “a água cristalina brota da terra” 
d) “as águas de outras nascentes” 
e) “em busca do mar” 
 
 
04. Assinale a alternativa cuja análise apresentada entre parênteses está correta, em relação ao verbo 
destacado na frase: 
 
a) Quando você reciclou o lixo, seu vizinho já o fizera. (verbo no futuro do presente do indicativo utilizado 

para exprimir uma afirmação) 
b) Se você amasse a natureza, reciclaria o lixo. (verbo no presente do indicativo indicando dúvida) 
c) Ontem  eu sonharia, hoje já não sei. (verbo no futuro do pretérito do indicativo, exprime fato posterior a 

um momento passado)           
d) Eu sonhei ontem. (verbo no pretérito-mais-que- perfeito do indicativo, exprime passado concluído)  
e) Eu sonho com um mundo melhor. (verbo no presente do indicativo, exprime fato duvidoso, hipotético). 
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05. Asssinale a alternativa que completa a frase abaixo, empregando corretamente a próclise, pronome 
oblíquo átono antes do verbo, ou a ênclise , pronome oblíquo átono depois do verbo, de acordo com a norma 
culta: 
“Se ninguém ................................. a verdade, e se precisei lutar para ................................, nada 
........................... a respeito.” 
 
a) Disse-me, a encontrar, se falou 
b) Disse-me, a encontrar, falou-se 
c) Me disse, encontrá-la, se falou    
d) Me disse, encontrá-la, falou-se 
e) Me disse, a encontrar, se falou 
 
 
 
 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
06. O Município de Santa Rosa do Sul/SC, em seu amplo território não faz divisa com: 
 
a)  Município de São João do Sul/SC. 
b)  Município de Balneário Gaivota/SC. 
c)  Município de Jacinto Machado/SC. 
d)  Município de Praia Grande/SC. 
e)  Município de Sombrio/SC. 
 
 
07. Assinale a alternativa que contenha todos os países que fazem fronteira territorial com o Brasil: 
 
a)  Uruguai, Paraguai, Argentina, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Surinami e 

Equador. 
b)  Uruguai, Paraguai, Argentina, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Chile. 
c)  Uruguai, Paraguai, Argentina, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Costa 

Rica. 
d)  Uruguai, Paraguai, Argentina, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Surinami e 

Equador. 
e)  Uruguai, Paraguai, Argentina, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e 

Suriname. 
 
 
08. Em que Dia e Mês comemora-se oficialmente o descobrimento do Brasil: 
 
a)  22 de Abril. 
b)  25 de Abril. 
c)  07 de Setembro. 
d)  15 de Novembro. 
e)  15 de Setembro. 
 
 
09. Assinale a alternativa correta. O primeiro governador republicano de Santa Catarina foi: 
 
a)  Adolpho Konder. 
b)  Lauro Severiano Muller. 
c)  Hercílio Pedro da Luz. 
d)  Felipe Schmidt. 
e)  Nereu Ramos. 
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10. Sobre a Constituição do Estado de Santa Catarina, assinale a alternativa incorreta a respeito de quais são 
áreas de interesse ecológico, cuja utilização dependerá de prévia autorização dos órgãos competentes 
homologada pela Assembléia Legislativa, preservados seus atributos especiais: 
 
a)  A Mata Atlântica. 
b)  A Serra Geral. 
c)  A Serra do Mar. 
d)  A Serra Costeira. 
e)  A Mata do Contestado. 
 
 
 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
11. Com relação ao Acidente Aracnídeo, assinale a alternativa correta: 
 
a)  As aranhas armadeiras (phonetria) assumem comportamento agressivo. Para picar apoiam-se nas pernas 

traseiras, erguem as dianteiras e atacam. 
b)  As aranhas loxoceles refugiam-se nas roupas, são agressivas e só picam quando comprimidas contra o 

corpo. 
c)  Os acidentes por caranguejeiras costumam ser temidos e de maior importância clínica, tendo em vista 

que produzem toxinas nocivas ao ser humano. 
d)  Somente as alternativas “A” e “C” estão corretas. 
e)  Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
12. Com relação à prevenção de acidentes ofídicos, é correto afirmar: 
 
a)  Uso de luvas e botas de cano alto ao andar ou manipular locais suspeitos não reduz o número de 

acidentes. 
b)  Evitar acúmulo de lixo, entulhos, pedras, tijolos e telhas próximo das casas não altera o risco de 

acidentes. 
c)  A utilização de telas nas janelas e portas pode contribuir na prevenção deste acidente. 
d)  Deve-se tomar cuidado com todas as serpentes, uma vez que mais de 80% são peçonhentas. 
e)  Em caso de ser picado por uma cobra, a primeira atitude a fazer é amarrar o local da mordida, evitando 

assim que o veneno se espalhe.  
 
 
13. A Pressão arterial (PA) é a pressão exercida pelo sangue contra a parede das artérias. Depende da força 
de contração do coração, da quantidade de sangue circulante e da elasticidade dos vasos. É correto afirmar: 
 
a)  A pressão arterial varia com a idade, esforço físico, relação do tamanho do manguito. 
b)  O manguito deverá ficar 12 cm acima da prega do cotovelo, prendendo-o de maneira que não fique nem 

apertado e nem largo. 
c)  Evitar a verificação no membro que o paciente apresentar punções venosas, problemas vasculares, 

cirurgias mamárias, ou pós cateterismo. 
d)  As alternativas A e C estão corretas. 
e)  Todas as alternativas estão incorretas. 
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14. A mensuração de altura é a medida em centímetros. É correto afirmar que: 
 
a)  Para se efetuar a mensuração é necessário, um antropômetro ou uma régua antropométrica. 
b)  Deve-se solicitar ou auxiliar o paciente a retirar os sapatos e subir na balança, ficando de costas para a 

haste da mesma, permanecendo ereto. 
c)  Elevar a haste graduada lateralmente e colocá-la perpendicularmente sobre a cabeça do paciente, fazendo 

a leitura em cm. 
d)  As alternativas B e C estão corretas. 
e)  Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
15. Em uma fratura o osso é traumatizado ou fragmentado de alguma forma. Relacione a fratura com seu 
significado: 
 
1) Fratura tipo galho verde.   (  ) Fratura em que o osso sofre colapso. 
2) Fratura transversa.    (  ) Fratura em que o osso fragmentado está encravado em 
3) Fratura por compressão.         outra extremidade óssea. 
4) Fratura impactada.    (  ) Fratura em ângulo, em relação à haste do osso. 
5) Fratura oblíqua.     (  ) Fratura que atravessa todo o osso. 
      (  ) Fratura incompleta em que o osso é dobrado e apenas o 
            arco externo é quebrado. 
A sequência CORRETA corresponde à letra: 
 
a) 1, 2, 3, 4, 5. 
b) 5, 4, 3, 2, 1. 
c) 3, 4, 5, 2, 1. 
d) 2, 1, 5, 4, 3  
e) 3, 4, 2, 1, 5. 
 
 
16. A sondagem vesical de alívio tem como objetivo imediato remover a urina, sendo retirada após o 
esvaziamento da mesma. Para introduzi-la é necessário: 
 
a)  Calçar as luvas estéreis. 
b)  Colocar cuba rim sob a região genital. 
c)  No sexo feminino, fazer a antissepsia da região pubiana e vulva, iniciando pelos grandes lábios até os 

pequenos lábios, no sentido de baixo para cima, mantendo uma gaze sobre o meato urinário. 
d) As alternativas A e B estão corretas. 
e)  Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
17. O cateterismo vesical tem a finalidade de drenar urina ou instilar medicações. As sondas podem ser 
introduzidas por curto período de tempo.  
Analise as afirmativas abaixo, em relação às indicações para sonda de alívio: 
 
I.  Distensão vesical decorrente de causa mecânica (cálculo). 
II.  Resolução da incontinência urinária. 
III.  Obtenção de amostra de urina estéril. 
IV.  Distensão vesical decorrente de causa psicológica (espasmo esfincteriano). 
 
Assinale a alternativa que indique as afirmativas corretas: 
 
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
d) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
e)  Todas as afirmativas estão corretas. 
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18. Sobre calçar luvas estéreis, assinale a alternativa incorreta: 
 
a)  Colocar o pacote em superfícies lisa com punhos dobrados voltados para si. 
b)  Segurar o punho de uma das luvas na borda dobrada e retirar a mesma do pacote, levando-se para perto 

do corpo, acima da cintura, com os dedos da luva para baixo, colocando a outra mão na luva, tocando 
apenas na superfície interna exposta.  

c)  Não tocar a superfície exterior das luvas esterilizadas com as mãos ou qualquer superfície não 
esterilizada. 

d)  Lavar sempre as mãos  antes e após a utilização das luvas. 
e)  Se ocorrer contaminação em qualquer momento da colocação das luvas, descarte-as e comece novamente 

com luvas novas. 
 
 
19. A Lei nº 9.431, de 06 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, trata da “lavagem das mãos”. Em relação a isso, 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; contatos 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. 
 
 
20. Ética constitui-se no princípio e fim da própria vida, na medida em que se torna o próprio sentido da 
existência, a razão essencial de ser e haver, o motivo pelo qual a existência se relaciona com o todo, pelo qual 
se transforma e por sua vez transforma o próprio meio como agente e sujeito dessa mudança. Coloque V 
(verdadeiro) ou F (Falso): 
 
(  )  Ética é um conjunto de princípios que sob a forma de idéia, ação ou sentimentos traduz a necessidade da 

preservação ou aprimoramento da espécie. 
(  )  A  ética vista como estratégia de preservação e aprimoramento da espécie é anterior à própria medicina. 
(  )  A ética e medicina são indissociáveis na origem, não havendo plano de clivagem para saber onde começa 

uma e termina outra.  
(  )  Ética deve ser discutida em todas as disciplinas de graduação na área da saúde. 
 
Assinale a alternativa que corresponde à sequência correta: 
 
a) V, V, V, V 
b) V, F, V, F 
c) V, V, F, F 
d) F, F, V, F 
e)  V, F, F, V 
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21. As queimaduras são avaliadas de acordo como grau e extensão para determinar a profundidade do 
comprometimento da pele e dos tecidos. 
 
I) Nas queimaduras de 1º grau, a lesão limita-se a epiderme, causando eritema e dor. 
II)  Em queimaduras de 2º grau, a epiderme e parte da derme são afetadas, produzindo bolhas, edemas e 

tecido necrótico, somando-se a dor. 
III)  Nas queimaduras de 3º grau, a epiderme e derme são atingidas, não aparecem bolhas, mas tecido 

coriáceo esbranquiçado ou preto e vasos sanguíneos visíveis. 
IV)  Para crianças, as queimaduras que alcançam 10% ou mais da área da superfície corporal total, não é 

necessário internação hospitalar. 
 
As questões corretas são: 
 
a) I e III. 
b) I, II e IV. 
c) II e III. 
d) Somente questão III. 
e) I, II, III e IV. 
 
 
22. 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. Em relação a hemorragia, assinale a alternativa 
correta: 
 
a)  Perdas maiores que 15% e menores que 30% (aproximadamente 750 a 1.500 ml) geralmente não causam 

estado de choque. 
b) Quantidade de sangue perdido de até 15% (aproximadamente 750 ml em adultos), geralmente não 

causam alterações. São totalmente compensadas pelo corpo. Ex. doação de sangue. 
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. 
 
 
23. O atual cenário globalizado, marcado muitas vezes pelo desenvolvimento de tecnologias inovadoras, 
torna o mercado de trabalho cada vez mais competitivo e estressante. Por isso, há uma necessidade, cada vez 
mais crescente de que os profissionais estejam aptos a lidar com esse panorama mundial. Com base nisso, 
assinale a alternativa correta: 
 
a)  O Ministério da Saúde destaca que as doenças do trabalho, podem ser causados, desencadeados ou 

agravados em decorrência de fatores de risco presentes no âmbito profissional. 
b)  A Associação Brasileira para Prevenção de Acidentes afirma que a segunda causa de afastamento do 

trabalho, no Brasil, é decorrente de uma doença ocupacional. 
c)  Conforme Rossetti et al. (2008), ao revisar seus conceitos referentes ao estresse, descreveu a resposta 

fisiológica do organismo às situações estressoras como Síndrome de Adaptação Geral, a qual possui três 
fases: alerta, resistência e exaustão. 

d)  As alternativas B e C estão corretas. 
e)  Todas as alternativas estão corretas. 
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24. De acordo com o Ministério da Saúde o processo saúde-doença envolve toda a família – a saúde de cada 
um de seus membros tanto pode ser afetada pela dinâmica familiar e seus problemas, como influenciá-la ou 
afetá-la. Em relação a isso, assinale a alternativa correta: 
 
a)  Cuidado significa atenção, precaução, cautela, dedicação, carinho, encargo e responsabilidade.  
b)  Cuidador tem condições de prestar o cuidado de maneira individualizada, a partir de suas idéias, 

conhecimentos e criatividade, sempre levando em consideração as particularidades e necessidades da 
pessoa a ser cuidada. 

c)  Autocuidado significa cuidar de si próprio, são as atitudes, os comportamentos que a pessoa tem em seu 
próprio benefício, com a finalidade de promover a saúde. 

d) As alternativas A e C estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
25. Assinale a alternativa correta a respeito do SAMU: 
 
a)  A sigla SAMU significa Serviço de Atendimento Medico de Urgência. 
b)  O SAMU foi originalmente idealizado na Alemanha, também neste pais é referencia mundial no 

atendimento rápido e de qualidade. 
c)  O SAMU no Brasil teve seu projeto piloto em Santa Catarina, posteriormente difundido pelo pais. 
d)  Algumas unidades do SAMU são providas do veículo Motolancia que serve para intervenção rápida, 

usada para fazer um pré-atendimento, outro veículo é a Ambulancha que é uma Unidade de Socorro 
Aquático. 

e)  Na maioria dos países onde existe o SAMU o numero para atendimento é 199. 
 
 




