CONCURSO PÚBLICO
MUNICÍPIO DE RIO DO SUL – SC
ENFERMEIRO
ENSINO SUPERIOR
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 40 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
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B) Faltam dois testes
LÍNGUA PORTUGUESA
C) Retirou-se ele e seus amigos
1- A única frase em que o a deve receber um acento D) Vossa Senhoria é bondoso
grave é:
A) Esta notícia é igual a que ouvimos.
9- O romance A Hora dos Ruminantes, obra
B) Vamos a Roma e de La diretamente a Lisboa.
importante da Literatura Brasileira Contemporânea,
C) As crianças se retiraram uma a uma.
foi escrita por:
D) De segunda a sexta houve expediente normal.
A) Dinah Silveira de Queiroz
B) Antônio Olavo Pereira
2- A única frase em que não há crase é:
C) José J. Veiga
A) À noite gosto muito de ler.
D) João Guimarães Rosa
B) Ele fez uma promessa à Nossa Senhora de Fátima.
C) O réu dirigiu-se à sala do Júri.
10- Antônio Carlos Callado foi jornalista, romancista,
D) Referiu-se àquilo que viu.
teatrólogo e ensaísta contemporâneo. Uma de suas
principais obras é o romance:
3- Assinale a concordância falha:
A) A madona de Cedro
A) Vinte por cento dos alunos foram reprovados.
B) A Estrela Sobe
B) Um quinto dos bens cabem ao menor.
C) Rua do Sol
C) A maioria dos restaurantes estavam fechados. D) Corpo Vivo
D) Um bando de papagaios pousaram na árvore.
CONHECIMENTOS GERAIS
4- Assinale a alternativa em que há emprego
incorreto entre mal e mau:
11- O atual Presidente da Câmara Municipal de
A) Chegamos ao local, muito mau-cheiroso.
Vereadores de Rio do Sul é o Vereador:
B) Ele caiu de mau jeito.
A) Dionísio Maçaneiro
C)De um mau espera-se todo mal.
B) Mário Miguel
D) Mau fazer é substantivação de fazer mal.
C) José Eduardo Rothbarth Thomé
D) Roberto Schulze
5- Assinale a alternativa em que o plural está
errado:
12- Os atuais Senadores da República pelo Estado de
A) Corrimãos, guarda-chuvas
Santa Catarina são:
B) Noves, empadinhas
A) Luiz Henrique da Silveira e Paulo Bauer
C) Balãozinhos, cidadãos
B) Luiz Henrique da Silveira, Cacildo Maldaner e
D) Amores-perfeitos, guardas-noturnos
Paulo Bauer
C) Jorge Bornhausen, Luiz Henrique da Silveira e
6- Assinale a palavra cuja grafia está incorreta:
Paulo Bauer
A) Obcessão
D) Luiz Henrique da Silveira e Cacildo Maldaner
B) Deslizar
C) Vazar
13- O Presidente da República, quando da eclosão
D) Espontâneo
do movimento revolucionário deflagrado em 31 de
março de 1964 era:
7- A morfologia, segundo a Nomenclatura A) Jânio Quadros
Gramatical Brasileira, trata da:
B) Juscelino Kubitscheck
A) Palavra, sua estrutura, forma e classificação
C) João Goulart
B) Palavra, forma, classe e significação
D) Leonel de Moura Brizola
C) Formação, derivação e estrutura das palavras
D) Estrutura, formação, flexões e classificação das 14- A Lei dos Sexagenários foi promulgada em:
palavras
A) 28 de setembro de 1885
B) 28 de setembro de 1888
8- Assinale a alternativa com erro de concordância:
C) 13 de maio de 1885
A) Faltam fazer dois testes
D) 13 de maio de 1888
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15- O livro Ágape do Padre Marcelo Rossi é o mais 21- Sífilis é uma doença infecciosa crônica causada
novo campeão de vendas em todo o Brasil. Assinale por uma bactéria adquirida na maior parte das
a alternativa que representa a origem do significado vezes por contato sexual com outra pessoa
da palavra ágape:
contaminada. Se não tratada progride tornando-se
A) Amor Eterno
crônica e com manifestações sistêmicas, isto é,
B) Esmola entre os primeiros cristãos
comprometendo várias partes do corpo. A bactéria
C) Qualquer refeição comunitária
é:
D) Banquete
A) Haemophilus
16- Assinale a alternativa que não representa uma B) Treponema Pallidum
das competências do Município de Rio do Sul, C) Trichomonasvaginalis
segundo o Artigo 5º da Lei Orgânica em vigor:
D) Clamydiatrachomatis
A) Elaboração do plano plurianual
B) Elaboração da lei das diretrizes orçamentárias
22- De acordo com as novas Diretrizes de 2010
C) A instituição e arrecadação dos seus tributos
American Heart Association está CORRETO afirmar
D) Manter o serviço de transporte coletivo
em RCP (ressuscitação cardiopulmonar):
17- De acordo com a Lei Orgânica do Município de Considerando que, A = Vias aéreas, B= Respiração
Rio do Sul, a implementação de emendas a Lei C= Compressões torácica.
Orgânica compete:
A) Recomenda-se uma sequência de procedimentos
A) Ao Poder Executivo Municipal
B) Ao Prefeito Municipal com a aprovação da Câmara A-B-C
B) Recomenda-se uma sequência de procedimento Bde Vereadores
C) Exclusivamente à Câmara Municipal de Vereadores C-A
D) Por iniciativa da comunidade riosulense
C) Recomenda-se uma sequência de procedimentos C
-A- B
18- O índice de desenvolvimento social de Rio do
D) Recomenda-se uma sequência de procedimentos
Sul, segundo classificação SDM/SC é:
C-B-A
A) Médio
B) Baixo
C) Alto
D) Muito alto

23- Paciente chega a uma unidade de saúde
referindo, náuseas, sonolência, dor de cabeça,
apresentou febre uma vez até o momento,
19- O ponto mais alto do território de Rio do Sul é:
endurecimento do pescoço e manchas pelo corpo.
A) Serra do Mar
Como estes sintomas, podem suspeitar de:
B) Serra do Mirador
A) Tuberculose
C) Serra do Alto vale
B) Rubéola
D) Serra do Miramar
C) Meningite
20- Ele morreu recentemente e foi escritor, poeta, D) Hipercalcemia
desenhista,
jornalista,
humorista,
tradutor,
dramaturgo e cenografista. Seu nome é:
24- Assinale a única alternativa correta:
A) Chico Anysio
A) O streptococcuspneumoniae causa infecções nos
B) Millôr Fernandez
pulmões e no ouvido, mas também podem causar a
C) Antônio Tabucdhi
meningite
D) João Mineiro
B) Meningite é uma infecção no sangue que
recobrem o cérebro por elementos patológicos
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
como: vírus, bactérias, fungos ou protozoários
C) Três espécies de bactérias são responsáveis por
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mais de 80% de todos os casos de meningite: C) Riscos químicos consideram-se substancias ou
Treponema Pallidum, Haemophilusinfluenzae e produtos que possam penetrar no organismo pela via
respiratória, nas formas de poeiras, fumo, névoas,
Streptococcuspneumoniae
D) A Neisseriameningitidis é uma bactéria do tipo neblinas, gases ou vapores
bacilos gram-negativos que se agrupam. São de D) Riscos físicos consideram-se agentes das diversas
grande importância clínica, pois são os agentes formas de energia que possam estar expostos aos
trabalhadores, tais como: radiações ionizantes,
etiológicos causadores da meningite
ponteagudos e ultrassom
25- Conforme portaria do ministério do trabalho MT
no. 3214 de 08/06/78, os tipos de riscos eminentes 28- Sobre o choque circulatório é INCORRETO
afirmar:
perante a Biossegurança são:
A) Risco de Acidentes, Riscos Econômicos, Riscos A) O choque circulatório, ou simplesmente choque, é
um estado caracterizado por uma redução da
Psíquicos, Riscos Químicos, Riscos Biológicos
B) Risco de Acidentes, Riscos Ergonômicos, Riscos perfusão de sangue nos tecidos
B) A falta de oxigenação dos tecidos causa danos a
Psíquico, Riscos Químicos, Riscos Biológicos
C) Risco de Acidentes, Riscos Econômicos,Riscos vários órgãos, principalmente ao cérebro, rins,
coração e sistema gastrointestinal
Físicos, Riscos Químicos,Riscos Biológicos
D) Risco de Acidentes, Riscos Ergonômicos, Riscos C) O choque circulatório é uma condição gravíssima,
que possui uma taxa de mortalidade bastante
Físico, Riscos Químicos, Riscos Biológicos
elevada. Por esse motivo o tratamento deverá ser
26- Os resíduos perfuro cortantes são as principais iniciado tão logo se diagnostique o choque
fontes de riscos físicos como de doenças infecciosas, D) O choque circulatório é uma síndrome clínica
caracterizada pela deficiência do sistema
os principais são:
A) Lâminas de bisturis, lâmina de barbear, Agulhas, circulatório em levar oxigênio para os tecidos,
Ampolas, Pipetas, qualquer tipo de vidro quebrado causando a hidruxia. A hidruxia causa a morte das
células e a conseqüente morte dos tecidos
ou frágil
B) Lâminas de bisturis, agulhas, pipetas, pregos
29- A hipercalcemia apresenta o nível elevado de:
enferrujados
C) Lâminas de bisturis, agulhas, vidros quebrados ou A) Fe
B) Ca
frágeis, molho de chaves
D) Lâminas de bisturis, lâmina de barbear, agulhas, C) Na
D) K
ampolas, pipetas, caneta
27- Assinale a única alternativa INCORRETA:
A) Riscos de acidentes considera-se qualquer fator
que coloque o trabalhador em situação de perigo que
possa afetar sua integridade, bem estar físico e
moral. São exemplos de riscos: máquinas e
equipamentos sem proteção
B) Risco ergonômico considera-se qualquer fator que
possa interferir nas características psicofisiológicas
do trabalhador causando desconforto ou afetando
sua saúde. São exemplos de riscos ergonômicos:
ruídos, vibrações e pressões anormais

30- Para a regionalização o NOAS 01/2001 prega:
A) Estabelecer o processo de regionalização como
estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e
de busca de maior equidade
B) Estabelecer o processo de centralização micro
nacional como estratégia de hierarquização dos
serviços de saúde e de busca de maior equidade
C) Escriturar um processo de regionalização de
maneira a evitar desgaste entre o gerenciador dos
serviços de saúde e o estado
D) Incentivar o processo de unificação como
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estratégia de neutralizar os serviços de saúde e de D) V-F-V-V
busca de maior rigor
33- Sabendo que oxitocina é muito utilizada em
trabalho de parto. Porém infusão prolongada, a
31- Perante NOB SUS o conceito de gestão é:
A) Gestão como a atividade e responsabilidade de super dosagem ou muito rápida a infusão de
comandar um sistema de saúde (municipal, estadual oxitocina pode apresentar algumas reações
ou nacional) exercendo as funções de coordenação, adversas imediatas como:
articulação,
negociação,
planejamento, A) Diminuição da frequência cardíaca fetal, cefaléia e
ruptura uterina
acompanhamento, controle, avaliação e auditoria
B) Gestão como a atividade e responsabilidade de B) Febre, calafrios, ruptura uterina e TRALI
submeter um sistema de saúde (municipal, estadual C) Arritmia cardíaca; distúrbios psicológicos e
ou nacional) exercendo as funções de coordenação, hipertensão
articulação,
negociação,
planejamento, D) Hipercalcemia, rigidez de nuca e sonolência
acompanhamento, controle, avaliação e auditoria
C) Gestão como a administração de uma unidade ou 34- Assinale a seqüência correta:
órgão de saúde (ambulatório, hospital, instituto, I. Hepatite B
fundação, etc.); que se caracterizam como II. Cancro mole
III. Gonorréia
prestadores do Sistema
D) Gestão definir novos objetivos estratégicos, IV. Herpes Genital
prioridades, diretrizes e movimentos tático- ( ) Ulceração dolorosa, hiperemiada com fundo
purulento e de forma irregular que compromete
operacionais
principalmente a genitália externa, mas pode
32- O SNA (Sistema Nacional de Auditoria) exerce comprometer também o ânus e mais raramente os
sobre as ações e serviços desenvolvidos no âmbito lábios, a boca, língua e garganta. Estas feridas são
muito
contagiosas,
auto-inoculáveis
e
do SUS as atividades de:
I. Controle da execução, para verificar a sua freqüentemente múltiplas.
) Doença infecciosa viral, de transmissão
conformidade com os padrões estabelecidos ou (
detectar
situações
que
exijam
maior sanguínea, sexual, vertical e percutânea, cujo seu
tempo de incubação pode ser até 180 dias. O risco
aprofundamento;
II. Analises de inconformidades nos processos de transmissão ocupacional indica a imunização dos
sanitários, logísticos, normativos, ambientais e profissionais de saúde entre grupos prioritários.
( ) É uma doença comum causada por um vírus, que
intercontinentais conforme decreto;
III. Avaliação da estrutura, dos processos aplicados e causa bolhas dolorosas que se abrem nos órgãos
dos resultados alcançados, para aferir sua genitais de ambos os sexos. As feridas normalmente
adequação aos critérios e parâmetros exigidos de começam a cicatrizar depois de aproximadamente 5
dias e geralmente desaparecem entre 1 e 3
eficiência, eficácia e efetividade;
IV. Auditoria da regularidade dos procedimentos semanas, mas algumas vezes elas podem durar por
praticados por pessoas naturais e jurídicas, mais de 6 semanas. É uma doença recorrente.
(
) Causada pela Neisseriagonorrhoeae, uma
mediante exame analítico e pericial.
Assinale Verdadeiro ou Falso para seqüencia bactéria que cresce e multiplica-se facilmente em
áreas quentes e úmidas do trato reprodutivo. Os
correta:
sintomas se instalam de dois a 30 dias após o
A) V-F-V-F
contato sexual suspeito e diferem no homem e na
B) F-F-V-V
mulher.
C) V-F-F-V
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Assinale a alternativa quem contém a sequência C) V-V-F-V
D) V-F-V-V
CORRETA:
A) I, III, II, IV
37- O quadro clínico de uma hipocalcemia é:
B) I, II, III, IV
A) Decorrem do aumento do batimento cardíaco,
C) II, I, IV, III
secreções nasais, cãibra, nos casos mais graves
D) IV, I, II, III
convulsões
35- Dentre as questões abaixo qual delas não faz B) Decorrem do aumento da excitabilidade
neuromuscular, parestesia periférica e perioral,
parte dos objetivos gerias da NOB 96:
A) Aumentar a participação % da transferência cãibra, podendo ocorrer nos casos mais graves
regular e automática (fundo a fundo) dos recursos laringoespasmo, convulsão, tetania e evoluir para
federais a estados e municípios, reduzindo a óbito
transferência por remuneração por serviços C) As repercussões gastrintestinais mais frequentes
são dispepsia, constipação, anorexia, náusea, e
produzidos (ou "pagamento por produção")
B) Fortalecer a gestão do SUS, compartilhada entre vômito, sendo rara a ocorrência de pancreatite. Os
os governos municipais, estaduais e federais, através sintomas urinários são poliúria, polidipsia e pode
nefrocalcinose,
particularmente
no
das Comissões Intergestores Tipartite e Bipartites, ocorrer
como espaços permanentes de negociação e hiperparatireoidismo primário
D) As manifestações neurológicas podem variar de
pactuação entre gestores
C) Estabelecer vínculo entre o cidadão e o SUS, dificuldade para concentração, sonolência e evoluir
conferindo visibilidade quanto a autoridade para confusão mental e finalmente coma
responsável pela sua saúde, promovendo o
cadastramento e adscrição da clientela e criando o 38- Software é:
A) É a parte lógica do computador a função a ser
CARTÃO SUS-MUNICIPAL
D) Apesar de grandes e rápidos avanços do SUS, executada e entendida pelo hardware. É constituído
constata-se, ainda, heterogeneidade entre os pelos programas, linguagens e sistemas necessários
diversos estágios de gestão, diferentes graus de ao funcionamento do computador
descentralização nos estados, superposição de B) São peças, encaixes, fios, conexões, circuitos
responsabilidades e comando entre as três esferas de integrados (chips) e seus periféricos (teclado, mouse,
monitor, impressora e drivers)
governo
C) É o que liga o computador, a fonte de energia
36- Dentre as principais Contribuições de D) É a programação do hardware integradamente
Nightingale para a enfermagem, assinale Verdadeiro
39- A vacina BCG- ID é oferecido às crianças com no
ou Falso para a sequência correta.
( )A implementação de condições sanitárias para os mínimo 2 quilos, logo após o nascimento e em dose
única. A finalidade desta vacina é:
doentes e feridos.
( )A significante redução da taxa de mortalidade dos A) Evitar que a primo-infecção natural, causada por
Aedes aegyptievolua para doença
soldados Britânicos.
( )Introdução do quadro de medicações para cada B) Para estimular a cicatrização
C) Imunizar contra a tuberculose e também contra as
sintoma.
( )O estabelecimento de salas de aula para ensino suas formas graves
D) Imunizar contra todas as doenças
formal e clínico.
A) V-V-V-F
40- Paciente procura uma unidade de saúde com as
B) F-F-F-V
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seguintes queixas, prurido, ardor, dispareunia e pela
eliminação de um corrimento vaginal em grumos
brancacentos. Esses sinais e sintomas são
característicos de:
A) Purpura
B) Candidíase
C) Sífilis
D) Cancro mole

