
 PROCESSO SELETIVO 

MUNICÍPIO DE LONTRAS-SC 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

                                       ENSINO MÉDIO 

                               CADERNO DE PROVAS 

 

Nome: Assinatura: Nº da inscrição 

   
 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

01 – PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DA PROVA 

A) Em cima da carteira você deve ter apenas a caneta, lápis, borracha, o caderno de provas e o cartão resposta; poderá 

também ter copo ou garrafa de água. Bolsa, aparelhos eletrônicos, relógio, devem ser colocados no chão. 

B) Confira o Caderno de Provas que você recebeu e veja se é a prova para o cargo que se inscreveu e se está completa, 

com todas as folhas colocadas na ordem correta.  Confira também o Cartão Resposta. Verifique se tem o seu nome e se 

o número de inscrição está correto. 

C) A prova contém 30 perguntas com questões objetivas, com 04 alternativas de resposta, sendo apenas uma delas a 

CORRETA. 

02 – COMO FAZER A PROVA 

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

B) Somente preencha o Cartão Resposta depois de ter todas as questões respondidas e assinaladas no Caderno de 

Provas.  

C) O Caderno de Provas poderá ser rasurado e feitas todas as anotações que você precisar. Mas o Cartão Resposta não 

poderá ser alterado ou conter rasuras. 

D) Para o preenchimento do Caderno de Provas você poderá utilizar lápis e borracha. 

E) Para o preenchimento do Cartão Resposta você deverá utilizar caneta esferográfica de cor azul ou preta. 

F) Em sendo o Cartão Resposta, de LEITORA ÓTICA, o espaço para assinalar a resposta (retângulo) deverá ser totalmente 

preenchido, a exemplo do Cartão de Loteria (mega-sena). 

G) Depois do preenchimento do Cartão Resposta, entregue-o, juntamente com o Caderno da Prova, à Equipe de 

Fiscalização. 

H) A prova terá duração de três horas. 

 

03 – É TERMINANTEMENTE PROIBIDO 

A) Falar com outros candidatos durante a prova. 

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

C) Entregar o Caderno de Provas e se retirar da sala, antes de 1 (uma) hora após o início da prova. 

   

Transcreva abaixo as suas respostas, 

dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 

 

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 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
01-  Em qual das alternativas abaixo a separação 
silábica está ERRADA:  
A)  Sub-ma-ri-no 
B)  Ad-je-ti-vo 
C)  E-cli-pse         
D)  Rap-to 
 
02-  Dentre as palavras relacionadas abaixo, indique 
a que esta escrita de forma INCORRETA: 
A)  Sujestão           
B)  Alforje 
C)  Ultraje   
D)  Berinjela 
 
03- As palavras que designam os seres são: 
A)  Verbo 
B)  Substantivo              
C)  Adjetivo  
D)  Advérbio  
 
04- A leitura CORRETA do número 661 é: 
A)  Seissentos e sessenta e um 
B)  Seissentos e secenta e um     
C)  Seiscentos e sessenta e um                   
D)  Seissentos e sesenta e um 
 
05-  Na frase “A família chamou o médico”, o verbo 
CHAMOU é: 
A)  Transitivo indireto 
B)  Intransitivo  
C)  Transitivo direto e indireto 
D)  Transitivo direto 

 
MATEMÁTICA 

 
06-  O resultado da operação de subtração entre 
(25) - (-25) - (25), resulta em: 
A)  75 
B)  50 
C)  25                
D)  0 
  
07-  Determinar o número de vezes que o algarismo 
4 aparecerá quando se escreve de 1 até 327: 
A)  62 
B)  63             
C)  65 
D)  44 
 

08- Sendo a seguinte divisão 16,8 temos: 
A)  0,30 
B)  0,003           
C)  0,03          
D)  0,024 

 
09- A transformação da velocidade de 180 km/h 
para m/s, resulta em: 
A)  36 m/s 
B)  50 m/s            
C)  45 m/s 
D)  90 m/s 

 
10- Um pai deu 5 laranjas a cada filho e ficou com 30 
laranjas. Se tivesse dado 7 laranjas a cada um, teria 
ficado com apenas 4 laranjas. Calcule o número de 
filhos: 
A)  15  
B)  10 
C)  6 
D)  13     
 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
 
11- A atual Prefeita de Lontras, Martina  é filiada ao: 
A)  PMDB 
B)  PT 
C)  PSD     
D)  PSDB 
 
12- Qual destes municípios NÃO faz divisa com 
Lontras: 
A)  Apiuna 
B)  Ibirama 
C)  Rio do Sul 
D)  Vida Ramos     
 
13- Segundo o IBGE a população de Lontras é de: 
A)   12.248 hab 
B)   11.248 hab 
C)   10.248 hab    
D)  15.248 hab 
 
14-  O Município de Lontras tem: 
A)  190 km2 
B)   290 km2 
C)   182 km2 
D)  198 km2   
 
15-  O nome do Vice Presidente da República é: 
A)   Itamar Franco 
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B)   Michel Temer    
C)   Paulo Bernardo 
D)   José Sarney 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
16- Em relação à vacina contra Febre Amarela 
podemos afirmar, EXCETO: 
A) É administrada aos nove meses de idade, porém 
em surtos da doença pode antecipar para os seis 
meses de idade  
B) Indicada aos residentes ou viajantes para as 
seguintes áreas com recomendação da vacina: 
estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, 
Roraima, Tocantins, entre outros 
C)  Administrar a vacina dez dias antes da data da 
viagem 
D)  Administrar reforço a cada quinze anos após a 
data da última dose 
 
17-  Sobre a Vacina Tríplice Viral é CORRETO 
afirmar? 
A)  A vacina adsorvida a Difteria, Tétano e Rubéola 
B)  A via de administração é por via subcutânea 
C)  O esquema vacinal é realizado aos 0, 1, 2 e 6 
meses de vida 
D)  Realizar reforço a cada dez anos após a data da 
última dose 
 
18- A hanseníase manifesta-se através de sinais e 
sintomas dermatológicos e neurológicos que podem 
levar à suspeição diagnóstica da doença. As 
alterações neurológicas, quando não diagnosticadas 
e tratadas adequadamente, podem causar 
incapacidades físicas que podem evoluir para 
deformidades. Porém com o diagnóstico precoce e o 
seu tratamento adequado evitam a evolução da 
doença, conseqüentemente impedem a instalação 
das incapacidades físicas por ela provocadas. O 
tratamento do paciente com hanseníase é 
fundamental para curá-lo. O tratamento integral 
compreende o tratamento quimioterápico 
específico - a poliquimioterapia (PQT), seu 
acompanhamento, com vistas a identificar e tratar 
as possíveis intercorrências e complicações da 
doença e a prevenção e o tratamento das 
incapacidades físicas. A PQT no caso da Hanseníase 
é composta por quais medicações? 
A)  Rifampicina, Dapsona e Clofazimina 
B)  Dapsona, Isoniazida e Rifampicina 
C)  Clofazimina, Pirazinamida e Dapsona 

D)  Rifamicina, Clofazimina e Etambutol 
 
19-  São atribuições comuns a todos os profissionais 
das Equipes de Saúde da Família, EXCETO: 
A)  Realizar ações de atenção integral conforme a 
necessidade de saúde da população local, bem como 
as previstas nas prioridades e protocolos da gestão 
local  
B) Garantir a integralidade da atenção  por meio da 
realização de ações de promoção da saúde, 
prevenção de agravos, curativas e emergênciais de 
alta complexidade 
C)  Garantir atendimento da demanda espontânea, 
da realização das ações programáticas e de vigilância 
à saúde 
D) Realizar busca ativa e notificação de doenças e 
agravos de notificação compulsória e de outros 
agravos e situações de importância local 
 
20- Quando há destruição das células beta 
geralmente causada por processo auto-imune, que 
pode ser detectado por auto-anticorpos circulantes 
como anti-descarboxilase do ácido glutâmico (anti-
GAD), anti-ilhotas e anti-insulina, e, algumas vezes, 
está associado a outras doenças auto-imunes como 
a tireoidite de Hashimoto, a doença de Addison e a 
miastenia gravis, a conseqüência desse agravo leva 
a, assinale a alternativa CORRETA: 
A)  Hipertensão Arterial Sistêmica 
B)  Infarto Agudo do Miocárdio 
C)  Diabetes Melitus tipo I 
D)  Hipotireoidismo 
 
21- O quadro clínico consiste em polidipsia, poliúria, 
enurese, hálito cetônico, fadiga, visão turva, 
náuseas e dor abdominal, além de vômitos, 
desidratação,hiperventilação e alterações do estado 
mental.  
Este quadro clínico refere-se a qual agravo? 
A)  Síndrome Hiperosmolar Não-Cetótica 
B)  Cetoacidose 
C)  Hipoglicemia 
D)  Hipertensão Arterial Sistêmica 
 
22-  A principal relevância da identificação e 
controle da Hipertensão Arterial Sistêmica reside na 
redução das suas complicações, tais como, EXCETO: 
A)  Doença Cérebro-vascular 
B)  Doença Arterial Coronariana 
C)  Doença Celíaca 
D)  Doença Renal Crônica 
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23-  Complicações como celulite, abscesso, síndrome 
compartimental, necrose com amputação e/ou 
seqüela funcional, sangramento maciço e choque. 
Tais complicações são ocasionadas por qual gênero 
de serpentes? 
A)  Serpentes do Gênero Botrópico e Laquético  
B)  Serpentes do Gênero Botrópico e Elapídico 
C)  Serpentes do Gênero Laquético e Elapídico 
D)  Serpentes do Gênero Laquético e Crotálico 
 
24- Qual da doença abaixo é causada por fungo, 
assinale a alternativa CORRETA? 
A)  Amebíase  
B)  Brucelose  
C)  Coccidioidomicose 
D)  Criptosporidíase 
 
25- Zoonose transmitida por carrapatos e causada 
por uma espiroqueta (Borrelia burgdorferi), 
caracterizada por pequena lesão cutânea, 
expansiva, única ou múltipla, do tipo mácula ou 
pápula de coloração avermelhada no local em que o 
carrapato sugou o sangue, denominada de eritema 
crônico migratório. Esta Zoonose é conhecida como, 
assinale a alternativa CORRETA: 
A)  Raiva 
B)  Doença de Lyme 
C)  Leishmaniose 
D)  Escabiose 
 
26- Estrongiloidíase é conhecida como uma doença,  
assinale a alternativa CORRETA? 
A)  Doença parasitária intestinal 
B)  Doença bacteriana genital 
C)  Doença infecciosa febril 
D)  Doença bacteriana aguda 
 
27-  A Giardíase é uma infecção por protozoários 
que atinge, principalmente, a porção superior do 
intestino delgado. A maioria das infecções é 
assintomáticas e ocorre tanto em adultos quanto 
em crianças. Sobre a Giardíase podemos afirmar, 
EXCETO: 
A) O agente etiológico é a Giardia lamblia, 
protozoário flagelado que existe sob as formas de 
cisto e trofozoíto 
B) O homem e alguns animais domésticos ou 
selvagens, como cães, gatos,  
castores, são conhecidos como reservatórios desta 
doença  
C) O modo de transmissão é por via fecal-oral 

D) O período de incubação é de 1 semana a 12 
semanas 

28- A Gonorréia é uma doença infecciosa do trato 
urogenital, de transmissão por via sexual, que pode 
determinar desde infecção assintomática até a 
doença com alta morbidade. Após contato e 
vencidas as barreiras naturais da mucosa ocorrerá à 
evolução para a doença. Sobre a Gonorréia é 
INCORRETO afirmar: 
A) O modo de transmissão é por contato sexual 
B) O agente etiológico é Neisseria gonorrhoeae, 
diplococo Gram positivo 
C)  Período de incubação é geralmente entre 2 e 5 
dias 
D) Os recém-nascidos de mães doentes ou 
portadoras podem apresentar conjuntivite 
gonocócica por contaminação no canal de parto, pelo 
corrimento escasso e leitoso 
 
29- A Hepatite A é uma doença viral aguda, de 
manifestações clínicas variadas desde formas 
subclínicas, oligossintomáticas até formas 
fulminantes. Na maioria das vezes as infecções são 
anictéricas, os sintomas se assemelham a uma 
síndrome gripal (febre, mialgia, inapetência, etc), 
porém há elevação das transaminases. Em relação 
ao modo de transmissão da Hepatite A de que 
forma se dá, assinale a alternativa CORRETA: 
A)  Via Fecal-oral 
B)  Via sexual 
C)  Via parenteral 
D)  Transmissão vertical 
 
30- É uma Doença infecciosa que compromete o 
Sistema Nervoso Central, o seu quadro clínico é, 
comumente, de início insidioso, embora alguns 
casos possam ter um começo abrupto, marcado 
pelo surgimento de convulsões. Com sintomas 
inespecíficos, como: febre, mialgias, sonolência, 
apatia, irritabilidade, cefaléia, anorexia, vômitos, 
dor abdominal e mudanças súbitas do humor. A 
suspeita clínica é difícil e o diagnóstico é feito pelo 
exame do líquor. A transmissão se dá 
principalmente por via aérea, pela qual os bacilos 
penetram com o ar inspirado e vão atingir as 
porções mais periféricas do pulmão. O Agente 
etiológico é um bacilo não formador de esporos, 
sem flagelos e que não produz toxinas. É uma 
espécie aeróbica estrita, necessitando de oxigênio 
para crescer e se multiplicar. De qual patologia está 
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se referindo? 
A)  Meningite Tuberculose 
B)  Meningoencefalites Virais 
C)  Meningite Fúngica 
D)  Meningite bacteriana (Haemophylus influenzae) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




