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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS 
CONCURSUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2011. 
 

CADERNO DE PROVA ESCRITA 
 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM DA SAÚDE DA FAMÍLIA   
 
 

Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 
 

 

 
SETEMBRO DE 2011. 

 

 
INSTRUÇÕES 

 
* PREENCHA A TABELA ACIMA COM SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO E NOME 
COMPLETO 
* 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 - 1ª Prova: Português 
Questões de nº 06 a 10 - 2º Prova: Conhecimentos Gerais 
Questões de nº 11 a 25 - 3º Prova: 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. 
 
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. A fraude, 
indisciplina, e o desrespeito aos fiscais são faltas que eliminam o candidato. 
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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM DA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 
QUESTÕES DE PORTUGUÊS 
 
1. Assinale a alternativa em que o verbo foi empregado corretamente: 
 
a)  Eu me precavenho contra os dias de chuva. 
b)  Eu reavi o que perdera há anos. 
c)  Problemas graves me reteram no escritório. 
d)  Todas as alternativas estão corretas 
e)  Nenhuma das alternativas está correta. 
 
2. Assinale a alternativa correta: 
 
a)  Todos os outros duzentos processos foram examinados. 
b) Todas as outras duzentas causas foram examinadas. 
c) O diretor ficou grato. A diretora ficou grata. 
d) Os inúmeros argumentos e provas foram aceitos pela direção. 
e) Todas as alternativas estão corretas.  
 
3. Assinale a alternativa em que o uso da crase está correto: 
 
a) De Curitiba fomos à Santa Catarina. 
b) De Fortaleza voltamos à Bahia. 
c) Não vai à diversões nem a festas de espécie alguma. 
d) Disse à elas que entregassem a mercadoria à algumas freguesas. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
4. Em qual das alternativas o uso da vírgula está correto? 
 
a) Venha aqui, menino! 
b) Rapazes, mãos à obra! 
c) Rio de janeiro, cidade maravilhosa, já foi nossa capital. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
e) Nenhuma alternativa está correta. 
 
5. Assinale a alternativa que completa as lacunas abaixo: 
Comprei __________abacaxi,_________laranjas,_________romãs e _____lápis. 
 
a) Dois, duas, duas, uns. 
b) Dois, duas, duas, um. 
c) Dois, duas, dois, um  
d) Dois, duas, dois, uns. 
e) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
06. O Brasão do Município de Orleans traz respectivamente os seguintes dizeres: 
 
a) Força, União e Trabalho. 
b) Trabalho, Força e Liberdade. 
c) Liberdade, Trabalho e Conquista. 
d) Liberdade, Igualdade e Fraternidade. 
e) União, Trabalho e Liberdade. 
 
07. Giuseppe Garibaldi foi um dos líderes que inspirou ideologicamente a Revolução Farroupilha, a qual 
chegou a expandir-se pelo litoral brasileiro onde em uma cidade catarinense foi proclamada a Republica 
Juliana. A Guerra do Contestado atingiu seu auge na cidade catarinense de: 
 
a) Blumenau. 
b) Laguna. 
c) Imbituba. 
d) Tubarão. 
e) Nenhuma das anteriores. 
 
08. Segundo a Constituição Federal, qual dos itens abaixo não está relacionado nos direitos sociais: 
 
a) a reabilitação de detentos. 
b) a moradia. 
c) a assistência aos desamparados. 
d) o trabalho. 
e) o lazer. 
 
09. O Estado de Santa Catarina faz divisa territorial com o (s) seguinte (s) País (s): 
 
a) Uruguai e Paraguai. 
b) Paraguai e Argentina. 
c) Uruguai. 
d) Argentina. 
e) Paraguai. 
 
10. O fundador da cidade de Orleans, Gastão de Orléans, era casado com a última princesa imperial do 
Brasil, a qual chamava-se: 
 
a) D. Maria Cristina Leopoldina de Bragança. 
b) D. Maria Isabel Leopoldina de Bragança. 
c) D. Ana Maria Leopoldina de Bragança. 
d) D. Ana Isabel Leopoldina de Bragança. 
e) D. Isabel Cristina Leopoldina de Bragança. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11. Em 19 de setembro de 1990, foi aprovada a primeira Lei Orgânica de Saúde – Lei 8.080, visando 
melhorias nos atendimentos de saúde. De acordo com o determinado em lei, é incorreto afirmar que: 
 
a) É permitido acesso aos serviços de saúde apenas para pessoas de baixa renda, estudantes de escola 

pública e domesticas. 
b) Elaboração de normas para regulamentar as atividades de serviços privados de saúde, tendo em vista sua 

relevância pública. 
c) Regulamentação, fiscalização e controle dos serviços de saúde. 
d) Realizar promoção, proteção e recuperação de todos no âmbito universal e igualitário. 
e) Suas noras reguladoras abrangem todas as ações e serviços de saúde, seja executado pelo Poder Público 

como pela iniciativa privada. 
 
12. De acordo com a constituição, o SUS é organizado por princípios e diretrizes: 
 
I) A descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. 
II)  Universalidade, integralidade e igualdade de assistência. 
III)  Deixar ocultas informações sobre serviços de saúde e utilização pelo usuário. 
IV)  Manter o atendimento em locais específicos, somente em grandes centros, evitando o acesso de 

moradores de bairros do interior. 
 
As afirmativas corretas são: 
 
a) Questões III e IV, apenas. 
b) Questões I, II e IV, apenas. 
c) Somente questão III. 
d) Questões II e IV, apenas. 
e) Questões I e II. 
 
13. No hipotireoidismo é comum os seguintes sintomas, exceto: 
 
a) Baixa intensidade do metabolismo. 
b) Reações metais muito lentas. 
c) Perder peso. 
d) Dormir de 12 a 15 horas por dia. 
e) Edema. 
 
14. Os ossos em conjunto com as articulações e músculos constituem o sistema esquelético. De acordo com 
suas principais funções, a alternativa correta é: 
 
a) Sustentação do corpo. 
b) Nele se inserem os músculos, ligamentos e tendões, participando do movimento do corpo. 
c) Formação de células sanguíneas. 
d) n.d.a. 
e) Alternativas a, b e c. 

 
15. A doença hipertensiva específica da gestação (DHEG) é uma complicação comum e potencialmente 
perigosa para a gestante, feto e rescém- nascido, podendo levar até a morte. É sintoma característico da 
eclampsia, além da hipertensão arterial, edema e proteinúria: 
 
a) Convulsão. 
b) Hipotensão. 
c) Hipertermia. 
d) Perda de peso. 
e) N.d.a. 
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16. Menopausa é a fase da mulher cuja menstruação cessa gradualmente ou abruptamente. Semelhante a 
mulher, no homem esse fenômeno também ocorre, porém os hormônios masculinos (testosterona) não caem 
repentinamente, apenas reduzem a partir dos 40 anos de idade. Esta fase da vida do homem é conhecida 
como: 
 
a) Climatério. 
b) Antígeno prostático. 
c) Andropausa. 
d) Puberdade. 
e) Menarca 
 
17. A Diabetes Mellitus tipo 1 é caracterizada por pouca ou nenhuma produção de insulina. Esta doença 
apresenta sintomas clássicos, exceto: 
 
a) Polidipsia. 
b) Polifagia. 
c) Poliúria. 
d) Taquicardia. 
e) Perda de peso. 
 
18. A administração de medicação é grande responsabilidade de um profissional de enfermagem. No 
momento da técnica é correto e necessário: 
 
a) Conhecimento do medicamento e da técnica que o procedimento pede. 
b) Lembrar das cinco certezas: paciente, medicamento, hora, via e dose corretas. 
c) Registrar a administração do medicamento imediatamente após tê-lo administrado. 
d) Orientar paciente sobre procedimento a ser realizado. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
19. A coqueluche, conhecida como tosse como tosse comprida, é uma infecção do trato respiratório, 
extremamente contagiosa. O agente infeccioso correto responsável por sua transmissão é: 
 
a) Clostridium tetani. 
b) Poliovírus. 
c) Haemophilus influenzae tipo B. 
d) Corynebacterium diphtherae. 
e) Bordatella pertussis. 
 
20. A rubéola é uma doença viral branda, transmitida por gotículas respiratórias transportadas pelo ar, 
contato direto com pessoas ou artigos infectados. Os principais sintomas a serem observados são os 
seguintes, exceto: 
 
a) Febre. 
b) Sereção nasal purulenta. 
c) Faringite. 
d) Fome excessiva. 
e) Cefaléia. 
 
21. Assinale a alternativa que completa a lacuna: 
O padrão respiratório em um adulto, com 18 anos ou mais é _______________respiração por minuto (rpm).  
 
a) 18-30 rpm. 
b) 12-16 rpm. 
c) 22-34 rpm. 
d) 12-20 rpm. 
e) 24-40 rpm. 
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22. Em uma fratura o osso é traumatizado ou fragmentado de alguma forma. Relacione a fratura com seu 
significado: 
 
1) Fratura tipo galho verde.   (  ) Fratura em que o osso sofre colapso. 
2) Fratura transversa.    (  ) Fratura em que o osso fragmentado está encravado em 
3) Fratura por compressão.         outra extremidade óssea. 
4) Fratura impactada.    (  ) Fratura em ângulo, em relação à haste do osso. 
5) Fratura oblíqua.     (  ) Fratura que atravessa todo o osso. 
      (  ) Fratura incompleta em que o osso é dobrado e apenas o 
            arco externo é quebrado. 
A sequência CORRETA corresponde à letra: 
 
a) 1, 2, 3, 4, 5. 
b) 5, 4, 3, 2, 1. 
c) 3, 4, 5, 2, 1. 
d) 2, 1, 5, 4, 3  
e) 3, 4, 2, 1, 5. 
 
23. Assinale a alternativa que completa a lacuna: 
A _____________ é uma infecção causada por um fungo que habita na mucosa vaginal e se desenvolve 
quando o meio torna-se favorável, não sendo necessário o contato sexual para transmissão. 
 
a) clamídia. 
b) candidíase. 
c) cancro mole. 
d) gardnerela. 
e) gonorréia. 
 
24. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi instituído pela Lei Federal 8069/90, substituindo o Código de 
Menores. Este estatuto tem como finalidade correta: 
 
a) Deixar as crianças e adolescentes livres, sem regras. 
b) Proteger, defender e auxiliar no desenvolvimento da criança e adolescente. 
c) Permitir que as escolas arquem com toda a responsabilidade de criação dos filhos, em vez de das 

famílias. 
d) Incentivar o trabalho infantil nas lavouras e comércio em geral. 
e) N.d.a. 
 
25. As queimaduras são avaliadas de acordo como grau e extensão para determinar a profundidade do 
comprometimento da pele e dos tecidos. 
 
I) Nas queimaduras de 1º grau, a lesão limita-se a epiderme, causando eritema e dor. 
II)  Em queimaduras de 2º grau, a epiderme e parte da derme são afetadas, produzindo bolhas, edemas e 

tecido necrótico, somando-se a dor. 
III)  Nas queimaduras de 3º grau, a epiderme e derme são atingidas, não aparecem bolhas, mas tecido 

coriáceo esbranquiçado ou preto e vasos sanguíneos visíveis. 
IV)  Para crianças, as queimaduras que alcançam 10% ou mais da área da superfície corporal total, não é 

necessário internação hospitalar. 
 
As questões corretas são: 
 
a) I e III. 
b) I, II e IV. 
c) II e III. 
d) Somente questão III. 
e) I, II, III e IV. 


