ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO
CONCURSUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2013

CADERNO DE PROVA ESCRITA
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

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)
b)
c)
d)
e)

Artigo.
Verbo.
Pronome.
Substantivo.
Numeral.

02. O texto acima pode ser considerado:
a)
b)
c)
d)
e)

Narrativo.
Descritivo.
Argumentativo.
Dissertativo.
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)
b)
c)
d)
e)

Tragédia.
Simples.
Fugir.
Calma.
Surpreendente.

04. A palavra “carteiro” é um:
a)
b)
c)
d)
e)

Adjetivo simples.
Adjetivo composto.
Adjetivo derivado.
Adjetivo primitivo.
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)
b)
c)
d)
e)

Adjetivo.
Pronome pessoal.
Verbo.
Locução adverbial.
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)
b)
c)
d)

É o nome do tipo do petróleo.
Nome de quem descobriu o petróleo.
Acordo entre quem vende e quem compra petróleo.
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)
b)
c)
d)
e)

Jean Louis Tauran.
Julio Sosa.
Carlos Gardel.
José Maria Vilela.
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)
b)
c)
d)
e)

Republicano.
Presidencialismo.
Monarquia.
Parlamentarismo.
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)
b)
c)
d)
e)

Alemã.
Polonesa.
Italiana.
Ucraniana.
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)
b)
c)
d)
e)

Palafitas.
Tendas.
Prédios.
Enxaimel.
Alvenaria.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. A Lei nº 8.142/90, primordial na área da saúde, “Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área
da saúde e dá outras providências.” Além disso, esta Lei dispõe sobre a criação das seguintes instâncias
colegiadas:
a)
b)
c)
d)
e)

Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde.
Conselho Federal de Medicina (CFM) e de Enfermagem (COREN).
Fundo Municipal de Saúde e o Sistema Único de Saúde.
Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
Conselho de Gestão da Saúde (CGS) e o CONFAZ.

12. A camada mais superficial da pele que é constituída de tecido epitelial chama-se:
a)
b)
c)
d)
e)

Derme.
Hipoderme.
Epiderme.
Glândula Sudorípara.
Nenhuma das alternativas.

13. Nossas costelas são constituídas por 12 pares de ossos em forma de arco que protegem os órgãos vitais.
Elas dividem-se em:
a)
b)
c)
d)
e)

Costelas verdadeiras (5 pares); costelas falsas (4 pares); e, costelas flutuantes (3 pares).
Costelas verdadeiras (6 pares); costelas falsas (4 pares); e, costelas flutuantes (2 pares).
Costelas verdadeiras (7 pares); costelas falsas (4 pares); e, costelas flutuantes (1 par).
Costelas verdadeiras (7 pares); costelas falsas (3 pares); e, costelas flutuantes (2 pares).
Costelas verdadeiras (4 pares); costelas falsas (5 pares); e, costelas flutuantes (3 pares).
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14. É uma inflamação interna no coração com circulação de bactérias pelo sangue:
a)
b)
c)
d)
e)

Pericardite.
Insuficiência cardíaca.
Endocardite.
Doença de Addison.
Flebite.

15. São as primeiras vacinas aplicadas no bebê ao nascer ou na maternidade:
a)
b)
c)
d)
e)

BCG, Poliomielite e Hepatite B.
BCG, Meningite e DPT.
BCG e Hepatite B.
BCG e Rota vírus.
Poliomielite, DPT e BCG.

16. O teste de Papanicolau é um exame ginecológico de citologia cervical realizado como prevenção do
câncer do colo do útero. Para realizar o exame a paciente deve ficar na posição:
a)
b)
c)
d)
e)

Decúbito ventral.
Decúbito dorsal.
Litotomia.
Posição de Fowler.
Posição de Trendelemburg.

17. Sinais e sintomas como Hipotensão Arterial, queda rápida e acentuada do trabalho cardíaco, pulso fraco,
respiração rápida, edema em membros inferiores, alterações no nível de consciência, diminuição ou
interrupção de urinação, são apresentados por paciente em estado de choque:
a)
b)
c)
d)
e)

Anafilático.
Cardiogênico.
Séptico.
Hipovolêmico.
Neurogênico.

18. Aferir os sinais vitais é um procedimento fundamental para que o paciente possa ser avaliado. O Auxiliar
em Enfermagem deve saber identificar alterações relacionadas à freqüência cardíaca. Um paciente adulto está
com taquicardia quando sua freqüência cardíaca está:
a)
b)
c)
d)
e)

Abaixo de 70bpm.
Igual a 50 bpm.
Entre 50 á 70 bpm.
Acima de 70 bpm.
Igual a 60 bpm.

19. Para que um medicamento tenha ação imediata, a via de escolha para a administração é a:
a)
b)
c)
d)
e)

Intradérmica.
Intramuscular.
Intravenosa.
Subcutânea.
Oral.
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20. Em primeiros socorros com uma vitima de choque elétrico (220 V), não se deve:
a)
b)
c)
d)
e)

Desligar o equipamento ou chave geral.
Puxar a vitima sem proteção.
Ligar para os Bombeiros.
Após o choque, utilizar objetos secos e não condutores de energia elétrica para tocar na vitima.
Verificar se está desligada a chave elétrica e se ocorrer parada cardíaca, fazer massagem cardíaca e
respiração.

21. São organismos unicelulares procariontes, que podem ser encontrados na forma isolada ou em colônias.
Também são microorganismos constituídos por uma célula sem núcleo celular. São assim chamados de:
a)
b)
c)
d)
e)

Fungos.
Bactérias.
Vírus.
Sufixos.
Nenhuma das alternativas.

22. As propriedades fundamentais dos músculos são:
a)
b)
c)
d)
e)

Possibilitar o crescimento dos ossos.
Elasticidade, Contratilidade e Tonicidade.
Articular.
Movimentar.
Manter o corpo em pé.

23. Em caso de acidente com animal peçonhento, qual dos cuidados não deve ser feito pelo socorrista:
a)
b)
c)
d)
e)

Lavar a região com bastante água e sabão.
Transportar a vitima rapidamente para o hospital.
Levar animal, se possível, para ser identificado.
Fazer cortes no local da mordedura e sugar o sangue.
Verificar sinais vitais.

24. Em parada cardio-respiratórias é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

O socorro deve iniciar com 2 ventilações.
Deve-se fazer 30 compressões torácicas e 2 ventilações.
A vitima deve estar sobre uma superfície dura.
As afirmações A e B estão corretas.
As afirmações A, B e C estão corretas.

25. Em situação de afogamento é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

O socorrista deve pegar na mão da vitima e nadar até a margem.
Deve-se enrolar a vitima em um cobertor térmico e transporta-lo para o hospital.
Sempre deverá ser feita compressão torácica e respiração boca a boca.
A vitima deve ser abordada pelas costas para evitar que se agarre no socorrista.
Deve-se afastar os curiosos.
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