



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 MÉDICO – ANESTESISTA 

  
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. 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. 
 
08. Qual é a alternativa correta? 
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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. Os sintomas mais precoces da intoxicação por anestésico local são: 
(A) Zumbido e escotoma visual 
(B) Taquiarritmias e hipotensão 
(C) Tontura e abalos musculares 
(D) Sonolência e convulsão 
(E) Anestesia perioral e sabor metálico 
 
12. Paciente obesa, com punção de subclávia, no pós-operatório de cirurgia ginecológica desenvolve 
taquicardia súbita, dor pleurítica, agitação e cianose. Raio - x de tórax normal. Diagnóstico provável:  
(A) Pneumotórax 
(B) Embolia pulmonar 
(C) Pneumomediastino 
(D) Broncoespasmo 
(E) Hemotórax 
 
13. Rigidez dos masseteres após injeção de succinilcolina é sinal de alerta para o diagnóstico de: 
(A) Hiperpotassemia 
(B) Hipocalcemia 
(C) Hipertermia maligna 
(D) Síndrome miastênica 
(E) Miastenia gravis 
 
14. Droga mais eficaz no tratamento da hipertermia maligna: 
(A) Lidocaína 
(B) Dantrolene 
(C) Procainamida 
(D) Corticosteroides 
(E) Bicarbonato de sódio 
 
15. Principal objetivo da medicação pré-anestésica:  
(A) Potencialização dos anestésicos 
(B) Redução dos efeitos colaterais dos anestésicos 
(C) Diminuição da atividade reflexa 
(D) Amnésia 
(E) Atenuação da ansiedade 
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16. Paciente com insuficiência cardíaca descompensada necessita ser submetido à cirurgia para correção 
de hérnia inguinal estrangulada. Classifique o estado físico do paciente, segundo os critérios da Sociedade 
Americana de Anestesiologia (ASA):  
(A) 3 
(B) 4 
(C) 5 
(D) 3E 
(E) 4E 
 
17. Os efeitos indesejáveis mais frequentes, decorrentes da administração de 0,3 mg de morfina por via 
subaracnóidea em um paciente adulto são: 
(A) Prurido e retenção urinária 
(B) Náusea, vômitos e hipotensão 
(C) Prurido e depressão respiratória 
(D) Prurido, náusea e vômitos 
(E) Náusea e depressão respiratória 
 
18. Sequência do bloqueio peridural:  
(A) Autônomo, motor, sensitivo, proprioceptivo 
(B) Autônomo, proprioceptivo, motor, sensitivo 
(C) Autônomo, proprioceptivo, sensitivo, motor 
(D) Autônomo, sensitivo, motor, proprioceptivo 
(E) Autônomo, motor, proprioceptivo, sensitivo 
 
19. O nível mínimo necessário para uma apendicectomia sob bloqueio raquídeo é:  
(A) T12 
(B) T10 
(C) T8 
(D) T6 
(E) T4 
 
20. É esperado em pacientes sob anestesia subaracnóidea com bloqueio autonômico até T1: 
(A) Apneia 
(B) Bradicardia intensa 
(C) Pressão arterial normal ou discreta hipotensão 
(D) Estimulação da diurese 
(E) Contração da cápsula esplênica 




