PREFEITURA DE RIO NEGRINHO
ESTADO DE SANTA CATARINA
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N.° 001/2013
PROVA: CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS
FORMAÇÃO EM NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL
CARGO AUXILIAR DE ENFERMAGEM
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO
 Este caderno de prova é composto de 20 (vinte) questões de múltipla escolha, assim
distribuídas:
 10 (dez) questões de Português;
 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos;
 Você recebeu:
 Caderno de Prova.
 Cartão-resposta.
 Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou tenha qualquer defeito,
reclame ao fiscal da sala para que o substitua.
 Não serão aceitas reclamações posteriores.
 Confira os dados que estão no cartão-resposta.
 Os números do cartão-resposta, de 01 (um) a 20 (vinte), correspondem
rigorosamente à numeração sequencial atribuída às questões objetivas do Caderno
de Prova.
 Na linha do cartão-resposta, que contém o número da questão, estão as letras: A,
B, C, D e E que correspondem às alternativas da questão.
 Cada questão possui SOMENTE uma alternativa correta.
 Preencha o quadrículo, com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, no espaço da
letra que corresponde à alternativa correta no cartão-resposta.
 Não marque mais de uma alternativa na mesma questão, pois, se isso acontecer,
ela será anulada.
 Procure responder todas as questões.
 Assinale as respostas, primeiramente, ao lado das questões, no Caderno de Provas,
para evitar possíveis erros no cartão-resposta. Revise suas respostas e, logo após,
preencha o cartão-resposta.
 Você terá duas horas e meia para fazer esta prova. Ao concluir, devolva ao fiscal o
caderno de prova e o cartão-resposta.
BOA SORTE!
Universidade do Contestado - UnC
UnC Mafra/Rio Negrinho
Julho/2013
------------------------------------------------------------------------
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CONHECIMENTOS GERAIS - PORTUGUÊS
01. Qual a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente:
(A) problema, professor, disciplina, seminário.
(B) poblema, discurso, profesor, preocupado.
(C) preucupado, diciplina, seminário, conteúdo.
(D) diciplina, conteudo, substância, advogado.
(E) adevogado, disciplina, consciência, esforzo.
02. Qual a alternativa em que a separação silábica está correta:
(A) por-tu-guês, ob-je-ti-vo, a-pren-di-za-gem, tex-to.
(B) dis-cur-so, pass-ei-o, co-rre-dor, sis-te-ma.
(C) pás-sa-ro, fi-cção, con-jun-ção, ex-pli-ca-ção.
(D) so-co-rro, as-sis-tên-ci-a, pa-la-vras, in-terl-o-cu-tor.
(E) ex-pres-ão, poe-ta, as-sem- bleia, mel-hor.
03. O plural das palavras opinião, homem, cidadão e degrau é:
(A) opiniões, homems, cidadões, degrais.
(B) opiniões, homens, cidadãos, degraus.
(C) opiniões, homens, cidadões, degrais.
(D) opiniãos, homems, cidadãos, degraus.
(E) opiniães, homens, cidadães, degraus.
04. Em qual alternativa todas as palavras são acentuadas?
(A) ultimo, rapido, consciencia, substantivo.
(B) lampada, passarinho, sozinho, janela.
(C) independencia, vitoria, ingles, virgula.
(D) economia, passaro, psicologia, fisioterapia.
(E) conteudo, musical, novela, compreensão.
05. Qual frase está de acordo com a norma padrão?
(A) Nós que trabalha.
(B) Fizeram um excelente trabalho.
(C) Este livro é para mim ler?
(D) Não vi ele no colégio.
(E) A gente fizemos todo a prova.
06. O grande problema da metrópole brasileira da atualidade não se limita a aspecto político-econômico, ele
também envolve aspecto social e ambiental.
(A) Os grandes problemas das metrópoles brasileiras das atualidades não se limita a aspectos políticoseconômicos, eles também envolvem aspecto social e ambiental.
(B) Os grandes problemas das metrópoles brasileiras da atualidade não se limitam a aspectos políticoeconômicos, eles também envolvem aspectos sociais e ambientais.
(C) Os grandes problemas das metrópole brasileiras da atualidade não se limitam a aspectos políticoseconômicos, eles também envolvem aspecto social e ambiental.
(D) Os grandes problema das metrópole brasileiras da atualidade não se limitam a aspectos políticoeconômicos, eles também envolvem aspectos social e ambiental.
(E) Os grandes problemas das metrópoles brasileiras das atualidades não se limitam a aspectos políticoseconômicos, eles também envolvem aspectos sociais e ambiental.
07. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da frase seguinte:
Aquele proprietário, ............................ terras construíram casas sem ..............................., vai entrar com
ações de despejo e .................................... de ........... .
(A) em cujas, permissão, reintegração, pose.
(B) quais, permissão, reintegração, poçe.
(C) cujas, permissão, rentegração, pose.
(D) nas quais, permisão, reintegração, posse.
(E) em cujas, permissão, reintegração, posse.
08. Tem a mesma classificação quanto ao acento tônico as palavras:
(A) valor, agora, vocábulo, poética.
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(B) vocábulo, poética, sensação, direção.
(C) estações, valor, fubá, oposta.
(D) oposta, grandiosa, conto, sensível.
(E) rápido, sílaba, conto, farmácia.
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09. Dadas as sentenças:
1. O mau tempo acabou com a temporada.
2. Queríamos vê-lo, mas não sabíamos onde estava.
3. Por que não vieram os computadores?
deduzimos que:
(A) todas estão corretas.
(B) todas estão incorretas.
(C) apenas a primeira está correta.
(D) apenas a segunda está correta.
(E) apenas a primeira e a terceira estão corretas.
10. A escrita correta dos antônimos de amigo, responsável, leal, legal e atento é:
(A) inimigo, iresponsável, ileal, ilegal e desatento.
(B) inimigo, irresponsável, desleal, ilegal e desatento.
(C) adversário, irresponsável, inleal, inlegal e desatento.
(D) inimigo, inrresponsável, desleal, ilegal e inatento.
(E) ininimigo, inrresponsável, desleal, inlegal e inatento.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. O Calendário Vacinal Nacional determina o esquema vacinal da população brasileira por faixa etária,
abrangendo crianças, adultos idosos e mulheres grávidas. Desta forma o objetivo da vacinação é a
prevenção e erradicação de doenças infecto contagiosas. Quanto ao calendário vacinal da gestante, a
vacina antitetânica que previne o tétano que é transmitido pelo Clostridium tetani, bacilo gram-positivo,
anaeróbico e esporulado produtor de várias toxinas, sendo a tetanospasmina a responsável pelo quadro de
contratura muscular. Doença esta pode ser prevenida com a vacinação, quanto à vacina a ser administrada
é correto afirmar que:
(A) a gestante deve receber as três doses da Tríplice DPT, quando não realizou o esquema vacinal
preconizado pelo Ministério da Saúde. No caso da gestante ter realizado o esquema vacinal preconizado e
engravidar no período de cinco anos ou mais da administração do ultimo esquema, deverá receber uma
dose da DPT como reforço.
(B) a gestante deve receber as três doses da Dupla Adulto dT, quando não realizou o esquema vacinal
preconizado pelo Ministério da Saúde. No caso da gestante ter realizado o esquema vacinal preconizado e
engravidar no período de cinco anos ou mais da administração do ultimo esquema, deverá receber uma
dose da dT como reforço.
(C) a gestante deve receber as três doses da Dupla Adulto dT, quando não realizou o esquema vacinal
preconizado pelo Ministério da Saúde. No caso da gestante ter realizado o esquema vacinal preconizado e
engravidar no período de cinco anos ou mais da administração do ultimo esquema, deverá receber
novamente as três doses da dT.
(D) a gestante não deve receber as três doses da Dupla Adulto dT, pois neste caso pode ser prejudicial ao
feto. No caso da gestante ter realizado o esquema vacinal preconizado e engravidar no período de cinco
anos ou mais da administração do ultimo esquema, deverá receber uma dose da dT como reforço.
(E) a gestante deve passar pela avaliação médica para receber as três doses da Tríplice DPT, quando não
realizou o esquema vacinal preconizado pelo Ministério da Saúde. No caso da gestante ter realizado o
esquema vacinal preconizado e engravidar no período de cinco anos ou mais da administração do ultimo
esquema, deverá receber uma dose da DPT como reforço.
12. O coração e um músculo com várias cavidades localizado no centro do tórax; sua função é bombear
sangue oxigenado para todo o corpo. Para tanto, o coração realiza ciclos cardíacos que consiste em
período de relaxamento e contração que são denominados como:
(A) diástole e sinapse.
(B) sístole e sinapse.
(C) diástole e sístole.
(D) potencial de ação e sístole.
(E) despolarização ventricular e diástole.
13. Cabe ao auxiliar de enfermagem exercer atividades de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo
serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem como a participação em nível de execução simples,
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em processos de tratamento, cabendo-lhe especialmente: observar, reconhecer e descrever sinais e
sintomas; executar ações de tratamento simples; prestar cuidado de higiene e conforto ao paciente;
participar da equipe de saúde. Tal citação esta descrita na lei:
(A) 7.496 de Junho de 1986 dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras
providências, disposta no Art. 12 dispõe.
(B) 7.498 de Junho de 1986 dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras
providências, disposta no Art. 13 dispõe.
(C) 7.497 de Junho de 1986 dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras
providências, disposta no Art. 13 dispõe.
(D) 7.494 de Junho de 1986 dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras
providências, disposta no Art. 12 dispõe.
(E) 7.495 de Junho de 1986 dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras
providências, disposta no Art. 13 dispõe.
14. Quando escolhemos o melhor local para administração de injeções via IM em crianças, devemos
considerar a idade, peso e o desenvolvimento muscular da criança. Desta forma, após uma criança ter
passado por consulta médica, foi prescrito a administração de 0,4 ml de Bromoprida intramuscular, para
uma criança de um ano e cinco meses de idade. Neste caso, assinale a resposta correta quanto ao local
recomendado para administrar o medicamento:
(A) Subcutanea.
(B) Deltóide.
(C) Dorsoglútea.
(D) Ventroglútea.
(E) Vasto Lateral.
15. Viver com diabetes mellitus requer uma vida de comportamentos especiais de autocuidado. Prestar
assistência para este tipo de paciente vai além de ajudá-lo a controlar os sintomas, devemos planejar ações
de orientação para melhorar a qualidade de vida. Desta forma, paciente diabético insulinodependente,
procura ajuda na unidade básica de saúde devido o médico ter mudado a prescrição. No receituário consta
20UI de insulina SC pela manhã. Na unidade tem disponível para distribuição, seringa de 1ml e frascos de
insulina de 100UI/ml. Quantos ml de insulina deverão ser aspirados?
(A) 0,2ml.
(B) 0,4ml.
(C) 0,5ml.
(D) 0,6ml.
(E) 0,1ml.
16. As atribuições dos profissionais das equipes de atenção básica devem seguir as referidas disposições
legais que regulamentam o exercício de cada uma das profissões. São as atribuições comuns a todos os
profissionais na atenção básica:
I- Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando
grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades.
II - Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de informação indicado pelo
gestor municipal e utilizar, de forma sistemática, os dados para a análise da situação de saúde,
considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território,
priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local;
III - Realizar o cuidado da saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, e,
quando necessário, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros);
IV - Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população local, bem como
as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local.
Assinale a alternativa correta:
(A) estão corretas somente as alternativas I e III.
(B) estão corretas somente as alternativas I e II.
(C) estão corretas somente as alternativas II e IV.
(D) estão corretas somente as alternativas II e III.
(E) estão corretas as alternativas I, II, III e IV.
17. Geralmente os bebês se desenvolvem de modo considerável. É necessário acompanhar este
desenvolvimento, sobretudo no primeiro ano de vida, realizando a medição regular. Principalmente o
controle do perímetro craniano que tem por objetivo detectar uma anomalia cerebral. Essa pode ser
particularmente grave no período de crescimento rápido. Desta forma torna-se indispensável a realização
correta do método de mensuração do perímetro encefálico pelo profissional de enfermagem, quanto ao
procedimento técnico de mensuração é correto:
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I. Aplicar a fita métrica em volta do crânio passando sobre um dos pólos proeminentes: bossa ocipital,
atrás;
II. Ler a cifra situada em um dos pontos da fita métrica depois de certificar-se da sua posição correta;
III. Transcrever a cifra sobre a ficha médica;
IV. Completar a curva de evolução do Perímetro Cefálico.
Assinale a alternativa correta:
(A) estão corretas somente as alternativas I e III.
(B) estão corretas somente as alternativas I e II.
(C) estão corretas somente as alternativas II e IV.
(D) estão corretas somente as alternativas III e IV.
(E) estão corretas somente as alternativas I e IV.
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18. Apesar de todas as precauções, os eventos adversos vacinais ocorrem, pois não dispomos ainda da
vacina ideal, que seria aquela 100% eficaz e totalmente isenta destes eventos. Além disso, sabemos que
muitos dos eventos adversos são meramente associações temporais, não se devendo à aplicação das
vacinas. Assim, quando eles ocorrem, há necessidade de cuidadosa investigação, visando ao diagnóstico
diferencial e ao possível tratamento. Se eles forem realmente causados pela vacina, são três os pontos
básicos para a investigação:
I. Fatores relacionados à vacina: inclui o tipo (viva ou não-viva), a cepa, o meio de cultura dos
microrganismos, o processo de inativação ou atenuação, adjuvantes, estabilizadores ou substâncias
conservadoras, o lote da vacina;
II. Fatores relacionados com a manipulação das vacinas durante a sua fabricação;
III. Fatores relacionados aos vacinados: idade, sexo, número de doses e datas das doses anteriores da
vacina, eventos adversos às doses prévias, doenças concomitantes, doenças alérgicas, autoimunidade,
deficiência imunológica;
IV. Fatores relacionados à administração: agulha e seringa, local de inoculação, via de inoculação
(vacinação intradérmica, subcutânea ou intramuscular).
Assinale a alternativa correta:
(A) estão corretas somente as alternativas I, II e III.
(B) estão corretas somente as alternativas I, II e IV.
(C) estão corretas somente as alternativas II, III e IV.
(D) estão corretas somente as alternativas I, III e IV.
(E) todas as alternativas estão corretas.
19. Notificação compulsória é um registro que obriga e universaliza as notificações, visando o rápido
controle de eventos que requerem pronta intervenção. Assinale a alternativa falsa, quanto às doenças que
constam na lista de notificação compulsória em Santa Catarina:
(A) Acidentes por animais peçonhentos.
(B) Atendimento Antirrábico.
(C) Hepatites Virais.
(D) Hanseníase.
(E) Infecção Puerperal.
20. Logo após o nascimento da criança é necessário o profissional de saúde orientar os pais quanto o
Calendário Vacinal Nacional, orientar o esquema vacinal a ser seguido. Quanto à vacina da Hepatite B a ser
administrada é correto afirmar:
(A) Vacina hepatite B (recombinante): Administrar preferencialmente nas primeiras 12 horas de nascimento,
ou na primeira visita ao serviço de saúde. Nos prematuros, menores de 36 semanas de gestação ou em
recém-nascidos à termo de baixo peso (menor de 2 Kg), seguir esquema de quatro doses: 0, 1, 2 e 6 meses
de vida. Na prevenção da transmissão vertical em recém-nascidos (RN) de mães portadoras da hepatite B
administrar a vacina e a imunoglobulina humana anti-hepatite B (HBIG), disponível nos Centros de
Referência para Imunobiológicos Especiais - CRIE, nas primeiras 12 horas ou no máximo até sete dias após
o nascimento.
(B) Vacina hepatite B (recombinante): Administrar preferencialmente nas primeiras 24 horas de nascimento,
ou na primeira visita ao serviço de saúde. Nos prematuros, menores de 37 semanas de gestação ou em
recém-nascidos à termo de baixo peso (menor de 2 Kg), seguir esquema de quatro doses: 0, 1, 2 e 6 meses
de vida. Na prevenção da transmissão vertical em recém-nascidos (RN) de mães portadoras da hepatite B
administrar a vacina e a imunoglobulina humana anti-hepatite B (HBIG), disponível nos Centros de
Referência para Imunobiológicos Especiais - CRIE, nas primeiras 12 horas ou no máximo até sete dias após
o nascimento.
(C) Vacina hepatite B (recombinante): Administrar preferencialmente nas primeiras 12 horas de nascimento,
ou na primeira visita ao serviço de saúde. Nos prematuros, menores de 36 semanas de gestação ou em
recém-nascidos à termo de baixo peso (menor de 2 Kg), seguir esquema de quatro doses: 0, 1, 3 e 8 meses
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de vida. Na prevenção da transmissão vertical em recém-nascidos (RN) de mães portadoras da hepatite B
administrar a vacina e a imunoglobulina humana anti-hepatite B (HBIG), disponível nos Centros de
Referência para Imunobiológicos Especiais - CRIE, nas primeiras 24 horas ou no máximo até sete dias após
o nascimento.
(D) Vacina hepatite B (recombinante): Administrar preferencialmente nas primeiras 24 horas de nascimento,
ou na primeira visita ao serviço de saúde. Nos prematuros, menores de 36 semanas de gestação ou em
recém-nascidos à termo de baixo peso (menor de 3 Kg), seguir esquema de quatro doses: 0, 1, 2 e 8 meses
de vida. Na prevenção da transmissão vertical em recém-nascidos (RN) de mães portadoras da hepatite B
administrar a vacina e a imunoglobulina humana anti-hepatite B (HBIG), disponível nos Centros de
Referência para Imunobiológicos Especiais - CRIE, nas primeiras 12 horas ou no máximo até sete dias após
o nascimento.
(E) Vacina hepatite B (recombinante): Administrar preferencialmente nas primeiras 36 horas de nascimento,
ou na primeira visita ao serviço de saúde. Nos prematuros, menores de 36 semanas de gestação ou em
recém-nascidos à termo de baixo peso (menor de 2,5 Kg), seguir esquema de quatro doses: 0, 2, 4 e 6
meses de vida. Na prevenção da transmissão vertical em recém-nascidos (RN) de mães portadoras da
hepatite B administrar a vacina e a imunoglobulina humana anti-hepatite B (HBIG), disponível nos Centros
de Referência para Imunobiológicos Especiais - CRIE, nas primeiras 12 horas ou no máximo até cinco dias
após o nascimento.
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