MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS - SC
PROCESSO SELETIVO Nº 06/2015

CARGO: ENFERMEIRO

ATENÇÃO
Fica terminantemente proibido aos candidatos:
 Comunicar-se com outros candidatos.
 Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.
 Sair com material referente à prova.
 Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas,
numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu
caderno.
03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D).
Apenas 01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão,
nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.
04 - Para marcar as respostas definitivas na sua Folha de Respostas do tipo MÚLTIPLA
ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO utilize caneta com tinta
vermelha ou lápis.
05 - Ao receber a Folha de Resposta preencha-a corretamente.
06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em
hipótese alguma.
07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA
ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.
08 – Trinta minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE
CADERNO.
09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou a Folha de
Resposta.
10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na
sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do Concurso Público.
11 – A duração da prova será de três horas.

1) Na frase: “Calvin, seu cérebro de balão!” Calvin é:
A) Aposto
B) Vocativo
C) Adjunto adnominal
D) Adjunto adverbial
2- “Você mandou um cartão de ódio e um buquê de flores mortas!” Essa
frase é:
A) Oração coordenada sindética adversativa.
B) Oração coordenada sindética explicativa.
C) Oração coordenada sindética aditiva.
D) Oração coordenada sindética alternativa.
3) “Ela notou! Ela gosta de mim!” Nessa frase encontramos:
A) Um pronome reto e um reflexivo
B) Dois pronomes retos e um oblíquo.
C) Dois pronomes de tratamento e um pronominal.
D) Dois pronomes retos e um indefinido.
4) As palavras: fácil, psíquica, física são acentuadas respectivamente, por
quê?
A) paroxítona termina em l, proparoxítona, proparoxítona
B) oxítona termina em l, paroxítona, paroxítona
C) paroxítona termina em l, proparoxítona, paroxítona
D) paroxítona termina em il, proparoxítona, proparoxítona
5) “As namoradas gostam de receber flores colorida.” A concordância
nominal nestas frase está:
A) Errada
B) Totalmente errada
C) Parcialmente errada
D) Certa
6) Os verbos BEBER, ESTUDAR E PARTIR são respectivamente da:
A) Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação.

B) Terceira conjugação, segunda conjugação e primeira conjugação.
C) Segunda conjugação, primeira conjugação e terceira conjugação.
D) Terceira conjugação, primeira conjugação e segunda conjugação
7) Os advérbios “DEVAGAR, OUTRORA, ADIANTE, DEVERAS,
PORVENTURA e BASTANTE” são respectivamente de:
A) Tempo, intensidade, afirmação, lugar, dúvida, modo.
B) Modo, tempo, lugar, afirmação, dúvida, intensidade.
C) Dúvida, tempo, lugar, afirmação, modo, intensidade.
D) Intensidade Modo, tempo, lugar, afirmação, dúvida.
8) “Vive-se bem no campo.” O sujeito da frase é:
A) Sujeito oculto.
B) Sujeito simples.
C) Sujeito composto.
D) Sujeito indeterminado.
9) “Algumas lojas vendiam geladeiras usadas.” Nessa frase temos:
A) Objeto direto.
B) Objeto direto pleonástico.
C) Objeto indireto.
D) Objeto indireto pleonástico.
10) Quantas orações existem na frase: “José casou-se pela segunda vez.
Ela era japonesa, inteligente, professora e vivia nos Estados Unidos”.
A) 7
B) 8
C) 3
D) 5
11) Sabendo-se que o preço da passagem de ônibus urbano comum em nosso
município é de R$ 2.70. Quantas passagens foram utilizadas se foi gasto
R$ 40.50?
A)
B)
C)
D)

12
15
10
13

12) Um capital de R$ 6000.00 foi aplicado a juros compostos durante 3 meses
a taxa de 2%ao mês. Qual será o montante?
A) 6.367.00
B) 6.365,00
C) 6.360,00

D) 6.367,25
13) Numa reunião de professores, em que cada um cumprimentou todos os
seus colegas, registraram-se 210 apertos de mãos. O número de
professores presentes à reunião foi de:
A)20
B)15
C)10
D)21
14) Um comerciante devia R$ 30.500,00 e pagou R$ 9.150,00. Quantos por
cento da dívida foram pagos?
A) 10%
B) 20%
C) 30%
D) 40%
15) Qual o valor da equação: 5x – 30 = 40 + 30?
A) 20
B) 12
C) 25
D) 8
16) Dia 05 de novembro de 2015 no Distrito de Marina, ocorreu o rompimento
de duas barragens com rejeitos de minério de ferro, cobrindo o distrito de lama.
Em qual estado especificamente ocorreu o desastre?
A) Mato Grosso
B) Minas Gerais
C) Espirito Santo
D) Goiás
17) Todo ano o mês de outubro é um mês de campanha “Outubro Rosa” e alerta
as mulheres para prevenção de:
A) Doenças de pele
B) Doenças sexualmente transmissíveis
C) Câncer de colo do útero
D) Câncer de mama
18) Nos últimos meses uma apresentadora sofreu racismo nas redes sociais, a
mesma registrou queixa contra os criminosos, foi ela:
A) Taís Araújo
B) Maria Júlia Coutinho
C) Sheron Menezzes

D) Cris Vianna
19) O câncer é considerado a doença mais mortal e temida dos nossos tempos.
Recentemente uma substância criou polêmica no país por ter sido anunciada
como uma cura promissora para o câncer assinale a alternativa que corresponde
a esta substancia.
A) Fosfoetanolamina Sintética.
B) Science Translational Medicines
C) Nimbina, Salanina e Azadiractina
D) Enzimas
20) Economicamente a região oeste é conhecida como:
A) Região do polo têxtil;
B) Região da agroindústria;
C) Região do polo moveleiro;
D) Região
21) De acordo com a Lei Orgânica da Saúde “em todo território natural, ações e
serviços de saúde executada, isolada ou conjuntamente, em caráter
permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou
privadas”. De acordo com o texto assinale a alternativa INCORRETA:
A) A Lei Nº 8080 tem por objetivo definir o conjunto de ações capazes de
eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde.
B) A Lei Nº 8080 intervém nos problemas sanitários decorrentes do meio
ambiente.
C) A Lei Nº 8080 organiza e coordena o sistema de informação em saúde.
D) A Lei Nº 8080 preconiza apenas o Distrito Federal para definir as instancias
e mecanismos de controle de riscos à saúde.
22) Conforme a afirmação “investimento de mais recursos na saúde, onde as
necessidades das pessoas são maiores e precisam ser tratadas com justiça
social”, aponte a opção CORRETA:
A)
B)
C)
D)

Integralidade.
Universalidade.
Equidade.
Hierarquização.

23) Um paciente dá entrada na emergência com suspeita de IAM. No
momento o aparelho de Eletrocardiograma encontra-se quebrado, sendo
solicitados exames de sangue. O sinal que confirma um IAM é o aumento dos
níveis

A)
B)
C)
D)

Creatinofosfoquinase reativa C.
Creatinina.
Troponina.
VCM.

24) Assinale a opção que representa uma doença causada por um protozoário:
A)
B)
C)
D)

Ptiríase versicolor.
Hanseníase.
Antraz.
Toxoplasmose.

25) Em um atendimento com necessidade de reanimação cardiorrespiratória,
avalia-se o sofrimento ou lesão cerebral por hipóxia através de:
A)
B)
C)
D)

Ausência de pulso carotídeo.
Presença de pulso martelo d’agua.
Presença de midríase.
Existência de isocoria.

26) Existem atribuições comuns a todos os profissionais, sendo eles
englobados no programa de Saúde da Família, Saúde Bucal e ACS, pensando
nisso selecione a alternativa INCORRETA:
A) Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação
compulsória e dos outros agravos e situações de importância local.
B) Trabalhar com discrição de famílias de famílias em base geográfica
definida: a microárea.
C) Responsabiliza-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do
cuidado, mesmo quando esta necessita de atenção em outros serviços do
sistema de saúde.
D) Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar
o controle social.
27) A microcefalia é uma condição neurológica rara que faz com que a criança
tenha as medidas menores que o normal, sendo menor que 33 cm. Causa
sérias complicações que dificultam a qualidade de vida e desenvolvimento da
criança. Entre as causas selecione a alternativa INCORRETA:
A)
B)
C)
D)

Malformações do sistema nervoso central.
Infecções congênitas por citomegalovírus.
Toxoplasmose na gravidez.
Traumas.

28) O ZIKV vírus é contraído pelo Aedes Aegyipti, causa febre intensa. As
larvas vivem na água por volta de uma semana. Uma vez que o indivíduo for
picado, qual o tempo para início dos sintomas:
A) 3 – 5 dias.

B) 5 – 7 dias.
C) 3 – 12 dias.
D) 7 – 12 dias.
29) Um senhor 49 anos, chega até a Unidade Básica de Saúde com
taquicardia, fala pastosa, sonolência e sudorese, o mesmo refere Diabetes Tipo
I. Esses são sinais e sintomas de:
A) Hiperglicemia.
B) Hipoglicemia.
C)Cetoacidose metabólica.
D)Síndrome comportamental difusa.
30.
Quando todas as crianças da faixa etária alvo são vacinadas,
independente de outras vacinas anteriores, denomina-se:
A)
B)
C)
D)

Indiscriminada.
Seletiva.
Estratégica.
Controlada.

