



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 TÉCNICO EM 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! 
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CONHECIMENTOS GERAIS - PORTUGUÊS 
                                                
01. Assinale a sequência em que todas as palavras estão separadas corretamente: 
(A) ju-iz, ca-í, de-grau, ad-vo-ga-do. 
(B) ju-í – zes, caí,  a-tlas, advo- ga-do. 
(C) cac-to, a-re – ia, at-las, tá-xi. 
(D) ca-cto, a-rei-a, baú, boa. 
(E) bo-a, ba-ú, fel-tro, dis-ci-plina 

 
02. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do seguinte período: 
Dominar um bom vocabulário é ......................... para a elaboração eficiente de ........................... escritos. 
Afinal, dentre as ...................... específicas da modalidade escrita da língua, destaca-se a 
................................. de um vocabulário preciso e criterioso, capaz de substituir ......................................... 
aquilo que, na língua falada, é alusivo e circunstancial. 
                                                  Ulisses Infante, 2008 
(A) requisito, testos, características, necesidade, apropriadamente. 
(B) requisito, textos, características, necessidade, apropriadamente. 
(C) requesito, textos, características, necessidade, apropiadamente. 
(D) requisito, testos, caraterísticas, nessecidade, apropriadamente. 

             (E) requesito, textos, caracteristicas, necesidade, apropiadamente. 
 
03. O plural de chapéu, fogãozinho, cidadão e numeral é: 
(A) chapéis, fogãozinhos, cidadãos, numerais. 
(B) chapéus, fogõezinhos, cidadões, numeraus. 
(C) chapéus, fogõezinhos, cidadãos, numerais. 
(D) chapeis, fogõezinhos, cidadões, numerais. 
(E) chapéus, fogõesinhos, cidadãos, numeraus. 
 
04. Selecione a alternativa que completa corretamente a lacuna da frase apresentada: 
       Há muitas crises  ................................................. em várias empresas brasileiras. 
(A) econômico- financeiras. 
(B) econômicas- financeiras 
(C) econômicas- financeira 
(D) econômico- financeiro 
(E) econômicos- financeiras. 
 
05. Preenche corretamente os espaços em branco: 
a) Nós optamos ........................................ 
b) Compre .......................... gramas de mortadela quando for ao mercado. 
c) ......................... pipas foram encontradas no pátio da escola. 
d) ..................... pane no sistema causou a ....................... do projeto. 
(A) pela cor branco, duzentas, Aquelas, Uma, perda. 
(B) pela cor branco, duzentas, Aqueles, Um, perca. 
(C) pela cor branca, duzentas, Aqueles, Uma, perca. 
(D) pela cor branca, duzentos, Aquelas, Uma, perda. 
(E) pela cor branca, duzentas, Aquelas, Um, perda. 
 
06. Assinale a alternativa na qual o pronome pessoal está empregado corretamente: 
(A) Esta viagem é para mim fazer. 
(B) Não há nada entre eu e você. 
(C) Não vá embora sem eu. 
(D) Para eu, viajar de avião é um martírio. 
(E) Este livro é para eu ler. 
 
07. Qual das alternativas está incorreta com relação à regência verbal? 
(A) Ontem assisti a um filme americano. 
(B) Preferimos o amor à guerra. 
(C) Simpatizava com a ideia. 
(D) Que chateação! Esqueci do livro. 
(E) Cheguei ao cinema vinte minutos atrasada. 
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08. Qual é a alternativa correta? 
a) É ...................................... cautela para continuar a pesquisa. 
b) É ..................................... compreensão de todos os segmentos da sociedade. 
c) É ..................................... paciência. 
d) È ..................................... a entrada de estranhos. 
e) Era meio-dia e......................... quando todos viajaram. 
(A) necessário – necessária – preciso – proibida – meia 
(B) necessário – necessária – preciso – proibido – meio 
(C) necessário – necessário – preciso – proibida – meia 
(D) necessária – necessário – precisa – proibido – meia 
(E) N.d.a. 
 
09. Qual alternativa está incorreta em relação ao padrão culto da língua: 
(A) Encontrei-o no corredor. 
(B) Eu se encontrei com ele no cinema. 
(C) Empreste-me o livro para eu ler o artigo. 
(D) Ele nunca me falou a verdade. 
(E) Ele encontrou-se com seus amigos.  
 
10. Assinale a frase em que há erro de concordância: 
(A) Eu estava com os pés e as mãos atados. 
(B) Ele estuda as línguas inglesa e espanhola. 
(C) Entendido a ideia, o jovem resolveu executá-la. 
(D) Obrigada, disse a senhora. 
(E) Perdido o sorriso e a esperança, ele foi embora. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11. O processo decorrente da exposição a um agente capaz de produzir uma resposta nociva em um 
sistema biológico, levando a lesão da sua função ou até mesmo a morte. A definição descrita refere-se a:  
(A) intoxicação exógena.   
(B) intoxicação alimentar.   
(C) intoxicação soroterápica.   
(D) exposição solar.   
(E) exposição a agentes corrosivos.   
 
12. A Constituição Federal do Brasil de 1988, destinada assegurar o exercício dos direitos sociais e 
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional. A partir da Constituição foi crido o Sistema Único de 
Saúde, estabelecendo que a saúde é um direito de todos e dever do estado e define o direito à saúde como: 
(A) Dever somente da família, das empresas e da sociedade as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica. 
(B) Sendo dever do Estado à elaboração de políticas de proteção aos mais necessitados. 
(C) Direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 
exercício. 
(D) Cabendo o ato de cuidar da saúde as empresas e aos gestores públicos, a proteção e garantia das 
pessoas portadoras de deficiência. 
(E) Cabendo ao Estado somente a atenção primaria, realizando ações de prevenção e promoção.  
 
13. Doença que se manifesta clinicamente por febre baixa ou ausente, hipertonia muscular mantida, 
hiperreflexia e espasmos ou contraturas paroxísticas espontâneas ou ocasionados por vários estímulos, tais 
como sons, luminosidade, injeções, toque ou manuseio. Em geral, o paciente mantém-se consciente e 
lúcido. Assinale a alternativa correta:  
(A) tétano acidental.  
(B) tétano neonatal. 
(C) meningite bacteriana. 
(D) meningite viral. 
(E) meningite estreptocócica. 
 
14. A Lei número 8.142 de 28 de Dezembro de 1990, dispõe sobre:  
(A) a participação dos funcionários estaduais na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. 
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(B) a participação dos funcionários municipais na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. 
(C) a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. 
(D) a participação dos funcionários federais na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. 
(E) a participação dos gestores públicos na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.  
 
15. O tétano neonatal é uma doença infecciosa aguda, grave, nao-contagiosa, que acomete o recém-
nascido nos primeiros dias de vida, tendo como manifestação clinica inicial a dificuldade de sucção do seio, 
mamadeira ou chupetas. Assinale a alternativa correta quanto a transmissão o tétano neonatal:  
(A) a transmissão acontece da mãe para o recém, principalmente se a mesma não realizou o esquema 
vacinal antitetânico.  
(B) não ha transmissão de pessoa a pessoa. A infecção ocorre por contaminação, quando são utilizados 
instrumentos cortantes esterilizadas para secção do cordão umbilical, podendo ser usado substâncias na 
ferida umbilical, como teia de aranha, pó de café, esterco sem risco para contaminação.  
(C) há transmissão acontece de pessoa a pessoa. A infecção ocorre por contaminação, quando são 
utilizados instrumentos cortantes contaminados para secção do cordão umbilical, ou através do uso de 
substâncias contaminadas na ferida umbilical, como teia de aranha, pó de café, esterco.  
(D) não ha transmissão de pessoa a pessoa. A infecção ocorre por contaminação, quando são utilizados 
instrumentos cortantes contaminados para secção do cordão umbilical, ou através do uso de substâncias 
contaminadas na ferida umbilical, como teia de aranha, pó de café, esterco.  
(E) não ha transmissão de pessoa a pessoa. A infecção ocorre por contaminação, quando são utilizados 
instrumentos cortantes esterilizados para secção do cordão umbilical, ou através do uso de substâncias 
contaminadas na ferida umbilical, como teia de aranha, pó de café, esterco.  
 
16. O sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, grave, transmissível e extremamente 
contagiosa. A viremia causada pela infecção provoca uma vasculite generalizada, responsável pelo 
aparecimento das diversas manifestações clínicas, inclusive pelas perdas consideráveis de eletrólitos e 
proteínas, gerando o quadro espoliante característico da infecção. Além disso, as complicações infecciosas 
contribuem para a gravidade do sarampo, particularmente em crianças desnutridas e menores de 1 ano. 
Assinale a alternativa correta quanto ao esquema vacinal para prevenir a doença: 
(A) Tríplice viral e administração é feita a partir dos 6 meses de idade. 
(B) Tríplice viral e administração é feita a partir dos 4 meses de idade. 
(C) Tríplice viral e administração é feita a partir dos 2 meses de idade. 
(D) Tríplice viral e administração é feita a partir dos 9 meses de idade. 
(E) Tríplice viral e administração é feita a partir dos 12 meses de idade. 
 
17. O agente etiológico da Tuberculose é o Mycobacterium tuberculosis, também conhecido como bacilo de 
Koch. Assinale a alternativa que descreve o principal reservatório deste agente etiológico: 
(A) Homem.  
(B) Cachorro.  
(C) Gatos.  
(D) Cavalos.  
(E) Aves.  
 
18. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram 
o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da 
Constituição Federal, obedecendo ainda aos princípios do SUS. Todas as alternativas abaixo são princípios, 
EXCETO: 
(A) universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.  
(B) integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema.  
(C) preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.  
(D) administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde.  
(E) direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde. 
 
19. A definição específica das responsabilidades para cada profissional na atenção a saúde da família, 
dependerá do grau de capacitação de cada um dos membros da equipe. Abaixo, são descritas atribuições 
sugeridas ao técnico em enfermagem da Estratégia de Saúde da Família - ESF no cuidado aos pacientes 
com diabetes. Assinale a alternativa incorreta:  
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(A) Encaminhar o paciente para o educador físico verificar os níveis da pressão arterial, peso, altura e 
circunferência abdominal, em indivíduos da demanda espontânea da unidade de saúde. 
(B) Orientar as pessoas sobre os fatores de risco cardiovascular, em especial aqueles ligados ao diabetes, 
como hábitos de vida ligados à alimentação e à atividade física. 
(C) Agendar consultas e reconsultas médicas e de enfermagem para os casos indicados.  
(D) Cuidar dos equipamentos (tensiômetros e glicosímetros) e solicitar sua manutenção, quando necessária. 
(E) Encaminhar as solicitações de exames complementares para serviços de referência. 
 
20. para a verificação da pressão arterial a utilização do esfigmomanômetro de coluna de mercúrio é o ideal. 
Os aparelhos do tipo aneróide, quando usados, devem ser periodicamente testados e devidamente 
calibrados. A medida deve ser realizada na posição sentada, observando a inexistência dos fatores de erros 
na mensuração. De acordo com o procedimento correto de mensuração da pressão arterial assinale a 
alternativa incorreta: 
(A) Explicar o procedimento ao paciente. 
(B) Certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia, não praticou exercícios físicos e não 
ingeriu bebidas alcoólicas, café, alimentos ou fumou até 30 minutos antes da medida. 
(C) Deixar o paciente descansar por 5 a 10 minutos em ambiente calmo, com temperatura agradável. A PA 
é medida com o paciente sentado, com o braço repousado sobre uma superfície firme. 
(D) Localizar a artéria braquial por palpação. 
(E) Palpar o pulso radial e inflar o manguito até seu desaparecimento no nível da pressão sistólica, desinflar 
rapidamente e aguardar de 5 a 10 segundos antes de inflar novamente. 




