
 

 1 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO 
CONCURSUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013 
 

CADERNO DE PROVA ESCRITA 
 
 

CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA  
 
 

Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 
 

 

 
MAIO DE 2013. 

 
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 – Língua Portuguesa 
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. O candidato deverá preencher no CARTÃO RESPOSTA seu número de 
inscrição no espaço destinado para esta finalidade. 
 
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 ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos. A fraude, 
indisciplina, e o desrespeito aos fiscais são faltas que eliminam o candidato.  
 

Boa prova! 
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
 
Leia o texto abaixo e responda as questões de 01 à 05: 
 
“Troca de nome de ruas confunde população 
 
Uma carta não chega, outra que o carteiro entrega, mas ninguém sabe de quem é. Um motorista que precisa 
carregar o caminhão perde um tempão atrás de uma praça que está no “nariz” dele. Alguém que precisa abrir 
crediário e tem de enfrentar olhares desconfiados porque ninguém acredita que o lugar onde ele mora, 
simplesmente, não tem nome. Esses são “dramas” do cotidiano da cidade causados pelo fato de alguns locais 
terem endereço demais e outros, de menos.” (O Estado de S. Paulo, 2/10/2000) 
 
01. Na a frase: “Uma carta não chega, outra que o carteiro entrega, mas ninguém sabe de quem é.”  
A palavra grifada é: 
 
a) Artigo. 
b) Verbo. 
c) Pronome. 
d) Substantivo. 
e) Numeral. 
 
 
02. O texto acima pode ser considerado: 
 
a) Narrativo.  
b) Descritivo. 
c) Argumentativo. 
d) Dissertativo. 
e) Injuntivo. 
 
 
03. Leia a frase: “esses são “dramas”  do cotidiano da cidade causados pelo fato de alguns locais terem 
endereços demais e outros de menos.” 
O significado da palavra que está entre “aspas” e destacada é o mesmo que: 
 
a) Tragédia. 
b) Simples. 
c) Fugir. 
d) Calma. 
e) Surpreendente. 
 
 
04. A palavra “carteiro” é um:  
 
a) Adjetivo simples.  
b) Adjetivo composto. 
c) Adjetivo derivado. 
d) Adjetivo primitivo.  
e) Artigo. 
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05.  Na frase abaixo, observe a palavra grifada e assinale a classificação correta: 
“Alguém que precisa abrir crediário e tem de enfrentar olhares desconfiados porque ninguém acredita que o 
lugar onde ele mora, simplesmente não tem nome.”  
 
a) Adjetivo.  
b) Pronome pessoal. 
c) Verbo. 
d) Locução adverbial. 
e) Pronome demonstrativo. 
 
 
 
 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
06. “Foi à noite: o Estado do Rio de Janeiro levou uma punhalada nas últimas horas da terça-feira 6, quando a 
Câmara aprovou, por 286 votos a 124, o Projeto de Lei 2565/11, de autoria do Senador Vital do Rêgo 
(PMDB/PB) que muda as regras da distribuição dos royalties de petróleo e, segundo a Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Econômico, acarreta perdas de R$77 bilhões entre 2012 e 2020 para o Rio.” Revista Isto É. 
São Paulo: Nov, n. 2244,14 nov. 2012, p.80. 
 
Assinale a alternativa correta sobre o significado de royalties: 
 
a) É o nome do tipo do petróleo. 
b) Nome de quem descobriu o petróleo. 
c) Acordo entre quem vende e quem compra petróleo. 
d) Valores recebidos como compensação por danos ambientais provocados pelas empresas que exploram 

petróleo. 
e) Conjunto de informações sobre exploração petrolífera. 
 
 
07. “(...) diante das imensas colunas de Mármore do Vaticano, o pouco espaço que restava só não era 
ocupado porque o mundo inteiro não esperava que, da chaminé da Capela Sistina, a fumaça branca surgisse 
ainda naquela quarta-feira 13 de março (...)”.  Revista Isto É. São Paulo: Março, n. 2261,20 mar.2013, p.46. 
 
O texto acima se refere à eleição do Papa Francisco, sendo que seu verdadeiro nome é: 
 
a) Jean Louis Tauran. 
b) Julio Sosa.  
c) Carlos Gardel. 
d) José Maria Vilela. 
e) Jorge Mario Bergoglio. 
 
 
08. Desde a promulgação da Constituição de 1891, oficializado na Constituição de 1988 e confirmado pelo 
plebiscito em 1993, no Brasil, o sistema de Governo é o:  
 
a) Republicano. 
b) Presidencialismo. 
c) Monarquia. 
d) Parlamentarismo. 
e) Anarquista. 
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09.A colonização de São Martinho teve seu início na segunda metade do século XIX. Este nome é em 
homenagem ao santo Padroeiro de várias comunidades que conservam seus costumes na cultura: 
 
a) Alemã. 
b) Polonesa. 
c) Italiana. 
d) Ucraniana. 
e) Açoriana. 
 
 
10. O estilo predominante no Município de São Martinho está na arquitetura das casas. 
Assinale que tipo de arquitetura ainda está presente neste Município: 
 
a) Palafitas. 
b) Tendas. 
c) Prédios.  
d) Enxaimel.  
e) Alvenaria. 
 
 
 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11. Marque V para verdadeiro e F para falso e assinale a alternativa correta: 
A hemorragia se caracteriza por perda sanguínea, pode ser intensa mesmo que a vítima possua o sistema 
hemostático em perfeitas condições. Os principais sinais e sintomas, na presença de hemorragia são: 
 
(    ) Taquipnéia. 
(    ) Taquicardia, com pulso débil. 
(    ) Agitação, confusão mental ou prostação. 
(    ) Pele rósea ou avermelhada. 
(    ) Tontura, desmaio.      
 
A seqüência correta é: 
 
a) V, V, F, F, V. 
b) V, F,V, V, V. 
c) F, V,V, V, V. 
d) V, V, V, F, V. 
e) F, F, V, F, V. 
 
 
12. A Equipe de Enfermagem desenvolve o exercício profissional em diferentes instituições públicas ou 
privadas. É regulamentada pela Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 e pela Resolução COFEN 311-2007. É 
compostas pelos seguintes profissionais: 
 
a) Farmacêutico, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem.  
b) Enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, médico.  
c) Enfermeiro, técnico de enfermagem, atendente de enfermagem, psicóloga.  
d) Enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, parteira.  
e) Enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, atendente de enfermagem.  
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13. A principal medida básica de controle de infecções, principalmente dos profissionais de saúde, é: 
 
a) Usar luvas. 
b) Usar jaleco ou avental. 
c) Lavar as mãos. 
d) Usar máscara. 
e) Usar calçado fechado. 
 
 
14. Na Unidade Básica de Saúde, os usuários são atendidos pela equipe de Estratégia Saúde da Família e pela 
equipe de Saúde Bucal. São necessários no mínimo os seguintes profissionais para compor a equipe de Saúde 
Bucal: 
 
a) Cirurgião dentista e técnico em prótese dentária. 
b) Cirurgião dentista e auxiliar de enfermagem. 
c) Cirurgião dentista e auxiliar em prótese dentária. 
d) Cirurgião dentista e auxiliar em saúde bucal. 
e) Cirurgião dentista e auxiliar em saúde bucal. 
 
 
15. O auxiliar em saúde bucal desempenha importante papel junto aos profissionais da odontologia. Assinale 
a atividade que este profissional não pode executar: 
 
a) Organizar e executar atividades de higiene bucal. 
b) Preparar o paciente para o atendimento. 
c) Selecionar moldeiras. 
d) Processar filme radiográfico. 
e) Remover suturas. 
 
 
16. Os sinais vitais são sinais das funções orgânicas básicas, sinais clínicos de vida, que refletem o equilíbrio 
ou o desequilíbrio resultante das interações entre os sistemas do organismo e uma determinada doença. Os 
principais sinais vitais, monitorados rotineiramente são: 
 
a) Pulso, temperatura, pressão arterial, sudorese. 
b) Temperatura, pulso, respiração, pressão arterial. 
c) Peso, pulso, temperatura, pressão arterial. 
d) Pressão arterial, altura, peso, temperatura. 
e) Palidez, pulso, respiração, pressão arterial. 
 
 
17. A desinfecção de materiais e superfícies é uma prática exercida constantemente em ambientes de saúde. 
Assinale a alternativa correta sobre o que é desinfecção em ambiente de saúde: 
 
a) Desinfecção é o método capaz de eliminar a maioria dos organismos patogênicos com exceção dos 

esporos. 
b) Desinfecção é o método capaz de eliminar todos os organismos vivos. 
c) Desinfecção é o método capaz de limpar os materiais e instrumentais. 
d) Desinfecção é o método capaz de eliminar as sujidades existentes nas superfícies. 
e) Desinfecção é o método capaz de esterilizar os materiais e instrumentais. 
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18. Método de esterilização mais utilizado em Unidade Básica de Saúde, que oferece processo de 
esterilização com maior segurança, utilizado para todos os artigos que não sejam sensíveis ao calor e ao 
vapor. Trata-se de: 
 
a) Estufa. 
b) Radiação ultravioleta. 
c) Autoclave. 
d) Flambagem. 
e) Glutaraldeído. 
 
 
19. Oxigenoterapia é o tratamento do sistema respiratório através de oxigênio, um gás essencial para o 
homem. Identifique a alternativa incorreta: 
 
a) O oxigênio deve ser umidificado antes de ser ministrado, pois resseca e lesa as mucosas do trato 

respiratório. 
b) Transportar o torpedo com oxigênio com cuidado, pois na queda pode provocar explosão. 
c) Não permitir que se fume no local. 
d) Administrar a quantidade que desejar de oxigênio, conforme necessidade. 
e) Cuidado com aparelhos elétricos que podem emitir faíscas. 
 
 
20. A crise convulsiva é uma emergência, pois necessita de cuidados imediatos. Assinale a alternativa que 
contém os sinais e sintomas mais comuns: 
 
a) Perda de consciência, espasmos e contrações musculares, sialorréia. 
b) Espasmos e contrações musculares, sialorréia, dor no peito. 
c) Perda de consciência, sede, espasmos e contrações musculares. 
d) Espasmos e contrações musculares, tosse,perda de consciência. 
e) Sialorréia, sangramento gengival, perda de consciência. 
 
 
21. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
O tratamento imediato de uma fratura pode determinar o resultado, representando a recuperação ou a 
incapacidade funcional. A conduta imediata é: 
 
I- Avaliar e identificar o tipo de fratura. 
II-  Fratura com hemorragias, controlar o sangramento. 
III-  Verificar sinais vitais, pois pode estar acompanhada de hemorragia. 
IV-  Manter acesso venoso para administração de medicamentos. 
V- Imobilizar o membro com tala, reduz a dor, melhora a circulação. 
 
Assinale a alternativa que corresponde às afirmativas corretas: 
 
a) Somente II, III, IV, V. 
b) Somente I, II, IV, V. 
c) Somente I, II, IV. 
d) Somente I, II, III, IV. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
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22. A movimentação do paciente tem como finalidade: 
 
a) Promover a expansão pulmonar e drenagem das secreções respiratórias,estimular a circulação,  dificultar 

a  respiração. 
b) Estimular a circulação, prevenir tromboflebites, úlceras de pressão e edema de extremidades, promover a 

expansão pulmonar e drenagem das secreções respiratórias. 
c) Promover a expansão pulmonar e drenagem das secreções respiratórias, estimular o apetite, prevenir 

tromboflebites, úlceras de pressão e edema de extremidades,  
d) Incrementar o apetite, prevenir tromboflebites, úlceras de pressão e edema de extremidades, promover a 

expansão pulmonar e drenagem das secreções respiratórias. 
e) Prevenir tromboflebites, úlceras de pressão e edema de extremidades, estimular a circulação, diminuir a 

febre. 
 
 
23. Na realização de aspiração de secreções na região das vias áreas superiores, deve ser realizada com 
cuidado para evitar: 
 
a) Trauma da mucosa traqueal. 
b) Fadiga ao tossir. 
c) Insuflação pulmonar. 
d) Alívio ao respirar. 
e) Fratura de diafragma. 
 
 
24. A saúde pública municipal pode contar com diferentes tipos de Unidades de Saúde. Assinale a 
denominação correta para algumas unidades de saúde da rede pública municipal: 
 
a) Centro de Saúde, Unidade Básica de Saúde, Unidade Mista, Posto de Saúde.   
b) Consultório Médico, Centro de Saúde, Unidade Básica de Saúde, Unidade Mista 
c) Unidade Básica de Saúde, Unidade Mista, Posto de Saúde, Consultório Odontológico. 
d) Hospital Privado,Unidade Básica de Saúde, Unidade Mista, Posto de Saúde. 
e) Unidade Básica de Saúde, Unidade Mista, Hospital Privado, Consultório Médico. 
 
 
25. O paciente hospitalizado precisa de cuidados de higiene corporal especiais. Assinale a alternativa 
incorreta. 
 
a) Ajudam o paciente a sentir-se confortável e relaxado. 
b) Diminui os odores em pessoas acamadas. 
c) Evita o mau hálito. 
d) Diminui a estado pegajoso da pele. 
e) Estimula a circulação.  
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