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INSTRUÇÕES GERAIS

PREZADO CANDIDATO,

1. É de sua responsabilidade a conferência do nome do cargo para o qual realizou a inscrição com 
o que consta neste caderno de questões;

2. Este caderno de questões contém 30 questões objetivas a serem respondidas;

3. Após tê-lo recebido da fiscalização, confira o número e a sequência das questões e páginas, 
qualquer incoerência levante o braço e solicite ao fiscal um novo caderno;

4. O caderno de questões pode ser usado livremente para fazer rascunhos;

5. O tempo de duração da prova é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento da folha de leitura 
óptica (folha de respostas);

6. Você só poderá retirar-se do local de realização da prova após decorrida 1 (uma) hora do início 
da mesma;

7. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de resposta representadas pelas letras A, B, C e D 
e E, sendo somente uma correspondente à resposta correta;

8. Após o início da prova, é vedado formular perguntas, pois o entendimento das questões é parte 
integrante da mesma;

9. Não é permitido comunicar-se com outro candidato ou socorrer-se de consultas a livros, 
anotações, agendas eletrônicas, gravadores, máquina calculadora, telefone celular ou qualquer 
outro instrumento receptor/transmissor de mensagens e/ou similares;

10. Ao terminar a prova objetiva, entregue ao fiscal de sala, OBRIGATORIAMENTE, a folha de 
respostas devidamente assinada no campo indicativo, sem amassá-la ou dobrá-la, uma vez 
que é insubstituível, e o Caderno de Questões, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo 
junto ao Município;

11. O gabarito preliminar das provas será publicado no dia 01 de julho de 2013, no Painel de 
Publicação da Prefeitura Municipal, Avenida 25 de Julho, 202, centro, em Serafina Corrêa-RS, e 
em caráter meramente informativo nos sites  www.pontuaconcursos.com.br e www.serafinacorrea.
rs.gov.br;

12. O prazo para interposição de recursos é nos dias 02, 03 e 04 de julho de 2013;

13. No cartão de leitura óptica personalizado - cartão de respostas – preencha, inteiramente, apenas 
uma das alternativas de cada questão, com caneta esferográfica de ponta grossa, azul ou preta, 
suficientemente pressionada.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA
Edital Nº 89/2013

CONCURSO E PROCESSO SELETIVO PÚBLICOS
 Nº 001/2013

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Nome:                                                        Inscrição:                     

(dobre e destaque esta parte para copiar suas respostas)
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Língua Portuguesa e Interpretação de 
Texto

As questões 01 a 05 referem-se ao texto 
abaixo.

A comissão que elabora o edital do pró-
ximo Enem, o Exame Nacional do Ensino Mé-
dio, tem muito trabalho pela frente. Seu primei-
ro desafio será definir se prefere difundir ainda 
mais seus critérios de revisão ou simplesmente 
mudá-los. Pois a próxima prova deve ser res-
posta ao mal-entendido da edição de novembro, 
marcada pela nota máxima (1.000) dada a tex-
tos com erros gramaticais (como "trousse", "en-
chergar" e "rasoavel"), e punição branda a brin-
cadeiras, como a inserção de receita de miojo 
numa prova de nota 560 e do hino do Palmeiras, 
noutra pontuada com 500 pontos. 

Gracinhas como essas são altamente pe-
nalizadas, mas não eliminam o inscrito. No pró-
ximo exame, no entanto, poderão anular a nota. 
Esta é uma das possibilidades estudadas pelo 
Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira), a autarquia res-
ponsável pela prova. Segundo o órgão, só 300 
dos quatro milhões de redações fizeram "inser-
ções indevidas", com trechos sem conexão com 
o tema proposto ("Movimento imigratório para o 
Brasil no século 21").

O MEC informa que a "presença de uma 
receita no texto do participante foi detectada pe-
los corretores e considerada inoportuna e ina-
dequada, provocando forte penalização". Hoje, 
um texto é zerado só se fugir completamente 
ao tema, desrespeitar a estrutura dissertativo-
-argumentativa, estiver em branco ou tiver sete 
ou menos linhas, e contiver impropérios, dese-
nhos e outras formas propositais de anulação. 

Quanto a tropeços ortográficos e sintáti-
cos, o MEC avalia que, apesar deles, um candi-
dato pode chegar à nota máxima. Pelo edital do 
exame, a redação deve cobrir cinco competên-
cias: domínio da gramática normativa; compre-
ensão da proposta; defesa sustentada de um 
ponto de vista; conhecimento dos mecanismos 
de argumentação e proposta de intervenção. 
Cada uma vale 200 pontos. Se em uma hou-
ver discrepância acima de 80 pontos entre dois 
corretores, um terceiro será acionado. Em 2012, 

a prova passou a ser submetida a uma banca 
certificadora, caso persista a dispersão na ter-
ceira nota. 
(Adaptado de Polêmica Instantânea. Disponível em http://

revistalingua.uol.com.br/textos/91/artigo288258-1.asp. 
Acessado em 12/05/2013).

1. Em relação à compreensão do texto, anali-
se os itens abaixo: 

I. A comissão que elabora o edital do 
ENEM já decidiu que não mudará os 
critérios de revisão, pois pretende ape-
nas divulgá-los aos candidatos de forma 
mais clara. 

II. Na próxima avaliação do ENEM, reda-
ções com erros de português não atin-
girão a nota máxima. 

III. Conteúdo ofensivo é um dos critérios 
para que o ENEM dê nota zero à reda-
ção. 

Está(ão) CORRETO(S):

a) Apenas o item III.
b) Apenas os itens II e III.
c) Apenas o item I e III.
d) Apenas o item II.
e) Todos os itens.

2. De acordo com o Inep (Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira):

a) A minoria dos candidatos escreveu de 
forma pertinente ao tema.

b) A presença de receita de comida no texto 
é oportuna e adequada.

c) A ausência de receita de comida no texto 
é inoportuna e inadequada.

d) A próxima prova terá penalização se não 
houver receita de comida. 

e) A maioria dos candidatos escreveu de 
forma pertinente ao tema. 
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3. Leia o período do texto: “Se em uma houver 
discrepância acima de 80 pontos entre dois 
corretores, um terceiro será acionado”. 

Analise os itens a seguir:

I. Se trocássemos a expressão sublinhada 
por diferença, manteríamos a correção 
gramatical e o sentido em que o período 
se apresenta no texto. 

II. Pelo contexto, subentende-se a palavra 
corretor após a palavra terceiro.

III. O período se refere a uma das formas de 
avaliação de redação do ENEM. 

Está(ão) CORRETO(S):

a) Apenas o item III.
b) Apenas os itens II e III.
c) Apenas o item I e III.
d) Apenas o item II.
e) Todos os itens.

4. De acordo com o texto, assinale a alternati-
va CORRETA:

a) No próximo ano, o candidato poderá in-
serir receitas de comida na redação.

b) O próximo edital do ENEM será o mes-
mo do ano anterior.

c) Pequenos deslizes gramaticais podem 
não prejudicar a nota.

d) No próximo ano, o candidato deverá in-
serir receitas de comida na redação.

e) As redações são analisadas por até dois 
corretores ao mesmo tempo. 

5. Leia o trecho do texto, “Quanto a tropeços 
ortográficos e sintáticos, o MEC avalia que, 
apesar deles, um candidato pode chegar à 
nota máxima.” 

Em relação às palavras destacadas, assina-
le a alternativa INCORRETA:

a) Todas são proparoxítonas.
b) São acentuadas pela mesma regra.
c) São acentuadas na antepenúltima síla-

ba.
d) São acentuadas, porque terminam em 

a(s), e(s), o(s).
e) São acentuadas pela mesma razão que 

“entenderíamos”.

6. Em relação à acentuação gráfica, assinale 
a alternativa que possui palavras acentua-
das por diferentes regras:

a) episódios – série 
b) ídolo – saída
c) lâmpada – átomos
d) cafés – até
e) já – há 

7. Referente à relação entre letras e fonemas, 
assinale a alternativa INCORRETA:

a) A palavra casaco possui 6 letras e 6 fo-
nemas.

b) A palavra há possui 2 letras e 1 fonema.
c) A palavra tempo possui 5 letras e 4 fo-

nemas.
d) A palavra prova possui 5 letras e 5 fo-

nemas.
e) A palavra táxi possui 4 letras e 4 fone-

mas.

8. “Quanto a tropeços ortográficos e sintáti-
cos, o MEC avalia que, apesar deles, um 
candidato pode chegar à nota máxima.”

Em relação à morfologia, as palavras des-
tacadas são:

a) Artigo – adjetivo – pronome.
b) Preposição – adjetivo – conjunção.
c) Adjetivo – preposição – pronome.
d) Preposição – substantivo – conjunção.
e) Artigo – substantivo – conjunção.

9. Em relação à sintaxe, qual alternativa pos-
sui sujeito simples:

a) Alguém veio? 
b) Necessita-se de professores.
c) Ocorreram apresentações e festas lá.
d) Choveu muito no inverno passado.
e) Há pessoas naquela sala? 

10. Em relação à sintaxe, qual alternativa pos-
sui o mesmo complemento verbal que o da 
frase  “A banca examinará com rigor as 
redações do concurso”. 

a) Os políticos concordam com a presiden-
te. 

b) Precisávamos de organização.
c) Aquele cientista descobriu o inesperado.
d) A confiança em nossa aprovação é gran-

de. 
e) É bom que todos pareçam satisfeitos. 
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11. À Câmara Municipal, observado o disposto 
na Lei Orgânica, compete elaborar seu Re-
gimento Interno, dispondo sobre sua orga-
nização, polícia e provimento de cargos de 
seus serviços e, especialmente, sobre: 

I. Sua instalação e funcionamento.
II. Posse de seus membros.
III. Eleição da Mesa, sua composição e suas 

atribuições.

Está(ão) CORRETO(S):

a) Todos os itens.
b) Nenhum dos itens.
c) Apenas o item I.
d) Apenas o item II.
e) Apenas o item III.

12. De acordo com a Lei Orgânica, ao Município 
compete prover a tudo quanto diga respeito 
ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de 
sua população, cabendo-lhe, privativamen-
te, dentre outras, as seguintes atribuições: 

a) Legislar sobre assuntos de interesse lo-
cal.

b) Suplementar a legislação federal e a es-
tadual no que couber.

c) Elaborar e executar o Plano Diretor como 
instrumento básico da política de desen-
volvimento e de expansão urbana.

d) Manter, com a cooperação técnica e fi-
nanceira da União e do Estado, progra-
mas de educação pré-escolar e de ensi-
no fundamental.

e) Todas as alternativas anteriores estão 
corretas.

13. A lei municipal prevê, que é da competência 
do Município, em comum com a União e o 
Estado:

a) Recusar fé aos documentos públicos.
b) Proporcionar os meios de acesso à cul-

tura, à educação e à ciência.
c) Criar distinções entre brasileiros ou pre-

ferências entre si.
d) Subvencionar ou auxiliar, com recursos 

pertencentes aos cofres públicos, quer 
pela imprensa, rádio, televisão, serviço 
de alto-falante ou qualquer outro meio de 
comunicação, propaganda político-parti-
dária ou fins estranhos à Administração.

e) Manter a publicidade de atos, progra-
mas, obras, serviços e campanhas de 
órgãos públicos que não tenham caráter 
educativo, informativo ou de orientação 
social, assim como publicidade onde 
constem nomes, símbolos ou imagens 
que caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos.

14. Assinale a alternativa que completa a lacu-
na na frase abaixo:

De acordo com a Lei Orgânica, o dia 
________________, aniversário da cidade, 
é a data magna municipal.

a) 25 de maio
b) 25 de junho
c) 25 de julho
d) 25 de agosto
e) 25 de setembro

15. Após cada período de doze meses de vi-
gência da relação entre o Município e o ser-
vidor, terá este direito a férias, na seguinte 
proporção:

I. Trinta dias corridos, quando não houver 
faltado ao serviço mais de uma semana.

II. Dezoito dias corridos, quando houver tido 
de quinze a dezessete faltas.

III. Doze dias corridos, quando houver tido 
de vinte e quatro a trinta e duas faltas.

Está(ão) INCORRETO(S):

a) Todos os itens.
b) Nenhum dos itens.
c) Apenas os itens II e III.
d) Apenas o item II.
e) Apenas os itens I e II.

Legislação Municipal
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16. De acordo com as previsões da Lei orgâni-
ca, é vedado ao Vereador, desde a posse, 
EXCETO:

a) Ocupar cargo, função ou emprego, na 
administração pública direta ou indireta 
do Município, de que seja exonerável ad 
nutum, salvo o cargo de Secretário Mu-
nicipal ou Diretor equivalente, desde que 
se licencie do exercício do mandato.

b) Exercer outro cargo eletivo federal, esta-
dual ou municipal. 

c) Ser proprietário, controlador ou diretor 
da empresa que goze favor decorrente 
de contrato com pessoa jurídica de direi-
to público do Município, ou nela exercer 
função remunerada; 

d) Aceitar ou exercer cargo em comissão, 
emprego ou função, no âmbito da admi-
nistração pública direta ou indireta muni-
cipal, salvo a função de Secretário Mu-
nicipal, quando afastar-se da vereança. 

e) Patrocinar causa junto ao Município em 
que seja interessada qualquer das se-
guintes entidades: autarquias, funda-
ções, empresas públicas, sociedades de 
economia mista ou suas empresas con-
cessionárias de serviço público.

17. Analise os itens baixo:

I. A licença por doença na família poderá 
ser concedida licença ao servidor ocu-
pante de cargo efetivo, por motivo de 
doença do cônjuge ou companheiro, do 
pai ou da mãe, do filho ou enteado e de 
irmão, mediante comprovação médica 
oficial do Município.

II. O exercício de atividade em condições 
de insalubridade assegura ao servidor a 
percepção de um adicional, respectiva-
mente, de trinta, vinte ou dez por cento, 
sobre o valor básico do cargo para o qual 
foi nomeado, segundo a classificação 
nos graus máximo, médio ou mínimo.

III. Nos horários mistos, assim entendidos 
os que abrangem períodos diurnos e no-
turnos, o adicional será pago proporcio-
nalmente às horas de trabalho noturno.

Está(ão) INCORRETO(S):

a) Todos os itens.
b) Nenhum dos itens.
c) Apenas os itens II e III.
d) Apenas o item II.
e) Apenas os itens I e II.

18. Analise as afirmações abaixo e marque (V) 
para Verdadeiro ou (F) para Falso:

(  ) Reversão é uma forma de provimento 
de cargo público.

(  ) O prazo de validade do concurso será 
de até dois anos, prorrogável, uma vez, 
por igual prazo.

(  ) A posse dar-se-á no prazo de até dez 
dias contados da data de publicação do 
ato de nomeação, podendo, a pedido, 
devidamente justificado, ser prorrogado 
por igual período.

Identifique a sequência CORRETA, de cima 
para baixo:

a) V – V – F.
b) V – F – V.
c) V – V – V.
d) F – F – V.
e) F – V – F.

19. Quanto à revisão do processo administrati-
vo disciplinar, identifique a alternativa COR-
RETA:

a) A revisão do processo administrativo dis-
ciplinar poderá ser requerida a qualquer 
tempo, uma única vez, quando a decisão 
for contrária ao texto de lei ou à evidên-
cia dos autos.

b) A revisão do processo administrativo dis-
ciplinar poderá ser requerida a qualquer 
tempo, por quantas vezes se mostrar ne-
cessário, quando a decisão se fundar em 
depoimentos, exames ou documentos 
falsos ou viciados.

c) A revisão do processo administrativo 
disciplinar poderá ser requerida a qual-
quer tempo, por, no máximo duas vezes, 
quando forem aduzidas novas provas, 
suscetíveis de atestar a inocência do in-
teressado ou de autorizar diminuição da 
pena.

d) A simples alegação de injustiça da pena-
lidade constitui fundamento para a revi-
são do processo.

e) Todas as alternativas anteriores estão 
corretas.
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20. De acordo dom o Regime Jurídico dos Ser-
vidores, NÃO é um requisito básico para in-
vestidura no serviço público municipal:

a) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou 
estrangeiro, na forma da lei.

b) Ter idade mínima de dezoito anos.
c) Estar quite com as obrigações militares 

e eleitorais.
d) Ter idade máxima de cinquenta e cinco 

anos de idade.
e) Gozar de boa saúde física e mental, 

comprovada mediante inspeção médica 
oficial.

Conhecimentos Específicos

21. De acordo com a Lei 8.080/90, são objetivos 
do Sistema Único de Saúde SUS:

a) A formulação da política de medicamen-
tos, equipamentos, imunobiológicos e 
outros insumos de interesse para a saú-
de e a participação na sua produção.

b) A identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saú-
de.

c) O controle e a fiscalização de serviços, 
produtos e substâncias de interesse para 
a saúde.

d) A fiscalização e a inspeção de alimentos, 
água e bebidas para consumo humano.

e) O incremento, em sua área de atuação, 
do desenvolvimento científico e tecnoló-
gico.

22. As ações e serviços públicos de saúde e 
os serviços privados contratados ou con-
veniados que integram o Sistema Único de 
Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo 
com as diretrizes previstas na Constituição 
Federal e obedecem, ainda, a alguns princí-
pios. Identifique, dentre as alternativas abai-
xo algum(uns) desses princípios:

a) Universalidade de acesso aos serviços 
de saúde em todos os níveis de assis-
tência.

b) Descentralização, com direção única em 
cada esfera de governo.

c) Atendimento integral, com prioridade 
para as atividades preventivas, sem pre-
juízo dos serviços assistenciais.

d) Participação da comunidade.
e) Todas as alternativas anteriores estão 

corretas.

23. A direção nacional do Sistema Único da 
Saúde (SUS) compete participar na formu-
lação e na implementação das políticas:

a) De redes integradas de assistência de 
alta complexidade.

b) De rede de laboratórios de saúde públi-
ca.

c) De vigilância epidemiológica.
d) Vigilância sanitária.
e) De controle das agressões ao meio am-

biente.

24. A prevenção e a manutenção da saúde do 
idoso serão efetivadas por meio de:

a) Cadastramento da população idosa em 
base territorial.

b) Atendimento geriátrico e gerontológico 
em ambulatórios.

c) Unidades geriátricas de referência, com 
pessoal especializado nas áreas de ge-
riatria e gerontologia social.

d) Atendimento domiciliar, incluindo a in-
ternação, para a população que dele 
necessitar e esteja impossibilitada de se 
locomover, inclusive para idosos abriga-
dos e acolhidos por instituições públicas, 
filantrópicas ou sem fins lucrativos e 
eventualmente conveniadas com o Po-
der Público, nos meios urbano e rural.

e) Todas as alternativas anteriores estão 
corretas.

25. Tendo em vista as determinações do Estatu-
to do Idoso, analise os itens abaixo:

I. Incumbe ao Poder Público fornecer aos 
idosos, gratuitamente, medicamentos, 
especialmente os de uso continuado, 
assim como próteses, órteses e outros 
recursos relativos ao tratamento, habili-
tação ou reabilitação.

II. É vedada a discriminação do idoso nos 
planos de saúde pela cobrança de va-
lores diferenciados em razão da idade.

III. Os idosos portadores de deficiência ou 
com limitação incapacitante terão aten-
dimento especializado.

Está(ão) CORRETO(S):

a) Apenas o item I.
b) Apenas o item II.
c) Apenas o item III.
d) Todos os itens.  
e) Nenhum dos itens.
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26. São doenças imunopreveníveis, EXCETO:

a) Paralisia infantil.
b) Hepatite B.
c) Rotavírus.
d) Tuberculose.
e) Malária.

27. Assinale a alternativa que contém uma atri-
buição do técnico em enfermagem em rela-
ção às atividades de controle da tuberculo-
se na Rede Básica e no Programa Saúde 
da Família:

a) Fornecer medicação, orientar o seu uso 
e a importância do tratamento. Esclare-
cer as dúvidas dos doentes.

b) Realizar consulta de enfermagem men-
sal.

c) Notificar o caso de tuberculose confirma-
do.

d) Solicitar RX de tórax segundo critérios 
definidos no protocolo.

e) Encaminhar o doente para uma unidade 
de referência, quando necessário.

28. Com relação ao Programa de Controle de 
Infecções Hospitalares, assinale a alternati-
va INCORRETA:

a) A Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar deverá ser composta por pro-
fissionais da área de saúde, de nível su-
perior, formalmente designados.

b) Os membros consultores da Comissão 
de Controle de Infecção Hospitalar serão 
representantes do serviço médico, do 
serviço de enfermagem, do serviço de 
farmácia, do laboratório de microbiologia 
e da administração.

c) Os membros da Comissão de Controle 
de Infecção Hospitalar serão divididos 
em três categorias distintas: consultores, 
executores e técnicos em enfermagem.

d) Um dos membros executores da Comis-
são de Controle de Infecção Hospitalar 
deve ser, preferencialmente, um enfer-
meiro.

e) Os hospitais poderão consorciar-se no 
sentido da utilização recíproca de recur-
sos técnicos, materiais e humanos, com 
vistas à implantação e manutenção do 
Programa de Controle da Infecção Hos-
pitalar.

29. Com relação aos conceitos básicos das in-
fecções hospitalares, é(são) considerada(s) 
infecção(ões) comunitária(s):

a) Infecções associadas com complicação 
ou extensão da infecção já presente na 
admissão, a menos que haja troca de 
microrganismos com sinais ou sintomas 
fortemente sugestivos da aquisição de 
nova infecção.

b) A infecção em recém-nascido, cuja aqui-
sição por via transplacentária é conhe-
cida ou foi comprovada e que tornou-se 
evidente logo após o nascimento.

c) As infecções de recém-nascidos asso-
ciadas com bolsa rota superior a 24 (vin-
te e quatro) horas.

d) Infecções constatadas ou em incubação 
no ato de admissão do paciente, desde 
que não relacionadas com internação 
anterior no mesmo hospital.

e) Todas as alternativas anteriores estão 
corretas.

30. Com relação à coleta de exames sanguíne-
os e os cuidados efetivos a serem tomados 
pelo paciente, assinale a alternativa IN-
CORRETA:

a) O exame não poderá ser realizado se o 
paciente estiver com gripe ou resfriado.

b) O ácido-acetil-salicílico interfere nos re-
sultados dos exames.

c) O paciente deve evitar exercícios físicos 
antes da realização dos exames.

d) É necessário evitar a ingestão de álcool 
no dia anterior ao exame.

e) A coleta de sangue deve ser realizada 
preferencialmente com o paciente em 
jejum, variando o tempo do mesmo de 
acordo com o exame a ser realizado.
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