MUNICÍPIO DE GUATAMBU -SC
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2018

CARGO: AUX. DE ENFERMAGEM
CANDIDATO (A): ____________________________________________________
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 no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA
ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta preta. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou
lápis.
05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o 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 – 30 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 o Cartão 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 processo seletivo.
11. A duração da prova será de Duas Horas.

...........................................................................................................................................................................
Anote aqui suas respostas.
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b) A palavra destacada no trecho é
acentuada, pois põe-se acento circunflexo
no “i” e “o” tônicos que não forma ditongo
com a vogal anterior.
c) A palavra destacada no trecho é
acentuada, pois marca-se com o
competente acento, agudo ou circunflexo,
a vogal da silaba tônica dos vocábulos
oxítonos acabados em ditongo oral.
d) A palavra destacada perdeu o acento
circunflexo
com
o
Novo
Acordo
Ortográfico.
03. Analise o trecho abaixo.
“_____________mudança do mercado deve
influenciar rapidamente ___________ criação de
postos de trabalho, porque a cadeia produtiva é
horizontalizada e reage rapidamente __________
movimentações econômicas. ”
(Adaptado
05/08/2017)
01. Sobre o texto, é correto concluir que o
lobo robô:
a) É incapaz de espantar animais selvagens
que causam prejuízo a agricultura.
b) Foi batizado como o Super Lobo Monstro e
possui tamanho de um lobo filhote.
c) Não foi fabricado com a ideia inicial de
espantar animais que causam prejuízos a
agricultura, e sim, a empresa Hokkaido o
desenvolveu com o intuito de afastar ursos
e cervos.
d) Foi emprestado a cooperativa agrícola
para afastar ursos e cervos, e pelos relatos
da vizinhança, não há sinais desses
animais desde que o Super Lobo Monstro
começou suas atividades.
02. Analise o trecho abaixo.
“A cooperativa agrícola conseguiu o
empréstimo do robô gratuitamente...” (LINHAS
15 E16)
De acordo com as regras de acentuação,
analise a palavra destacada e assinale a
alternativa correta:
a) A palavra destacada no trecho é
acentuada, pois assinalam-se com acento
circunflexo os vocábulos que acabam em
“e” e “o” semifechados, seguidos, ou não,
de “s”.

de

Gazeta

do

Povo,

Assinale
a
alternativa
cujos
termos
preenchem, correta e respectivamente, as
lacunas do enunciado conforme a normapadrão:
a)
b)
c)
d)

A; á; ás.
A; a; ás.
Á; a; as.
A; á; as.

04. A Nomenclatura Gramatical Brasileira
divide as palavras da língua portuguesa
em 10 (dez) classes gramaticais, são elas:
substantivo, adjetivo, verbo, pronome,
numeral, artigo, advérbio, preposição,
conjunção e interjeição. Com base nisso,
assinale a alternativa que não apresenta
um exemplo de interjeição.
a) “Hum! Essa comida está maravilhosa! ”
b) “Puxa! Essa foi por pouco. ”
c) “Coragem! Logo você terá seu diploma,
filho! ”
d) “Mais do que as palavras, falavam de
fatos.”
05. Transpondo para a voz passiva a oração
“As pessoas admiravam os aviões”,
obtém-se a forma verbal:
a) Eram admirados.
b) Foram admirados.
c) Admiravam
d) Iam admirando

06. Analise a equação de segundo grau
abaixo.

b) Paial;
c) Palmitos;
d) Caibi;

X²+4x-5
Sobre a equação é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)

A soma das raízes é igual a 3.
O produto das raízes é igual a -5.
A subtração das raízes é igual a -3.
Não há raízes para essa equação.

07. Em uma fábrica de tecidos trabalham
140 funcionários e, durante 07 dias,
fabricam 420 toalhas. No período de
férias, 20% dos funcionários foram
dispensados. Com base nisso e
considerando a mesma proporção, é
correto afirmar que para produzir 720
toalhas no período de férias, serão
necessários:
a)
b)
c)
d)

10 (dez) dias.
13 (treze) dias.
14 (quatorze) dias.
15 (quinze) dias.

08. Analise
abaixo:

a

progressão

a)
b)
c)
d)

0,5 ml.
1 ml.
1,6 ml.
2,4 ml.

12. O _______ situa-se no peritônio, no
quadrante superior esquerdo do abdômen,
atrás do estômago, imediatamente abaixo
do diafragma. Tem a forma e o tamanho de
um punho fechado (4x8x12cm) e pesa 180
a 250g no adulto, sendo o maior órgão
linfóide do organismo.
Completa corretamente a lacuna do texto a
alternativa:

geométrica

(1,2,4,12,24)
Com base nisso, determine a soma dos 10
primeiros termos da PG:
a)
b)
c)
d)

11. A prescrição médica é 800mg de
Noripurum por via Endovenosa. Temos
disponível no hospital ampolas de 5g/10ml.
Quantos mililitros dessa solução devem ser
infundidos no paciente:

a)
b)
c)
d)

13. Considere o transporte de gestantes
intra-hospitalar na tabela a seguir e
assinale a alternativa que traz a
associação correta:

924.
1023.
6870.
1012.

1 Pós parto cesáreo X Cadeira de
imediato ou pós
rodas com
parto normal com
apoio para
analgesia/intercorrê
os pés.
ncias.
2 Parto normal ou Y Maca com
parto cesáreo (após
grade de
8h).
proteção.
3 Gestantes de alta Z Deambula
hospitalar.
ndo.

09. Sobre o município de Guatambu-SC é
incorreta a alternativa:
a) O número de eleitores (TSE/2017) supera
o número de habitantes;
b) O
PIB
é
de
R$
248.099.000,00 (IBGE/2015);
c) O nome do Vice-Prefeito é Silvestre
Favaro;
d) O aniversário do município é comemorado
no di a 11 de dezembro.
10. A região o Oeste é muito conhecida pelas
suas águas termais. Turisticamente é
conhecida como a Rota das Termas.
Indique qual município abaixo não
integra a Rota das Termas.
a) Águas de Chapecó;

Baço.
Pâncreas.
Fígado.
Timo.

a)
b)
c)
d)

1 – X; 2 – Z; 3 – Y.
1 – X; 2 – Y; 3 – Z.
1 – Y; 2 – X; 3 – Z.
1 – Y; 2 – Z; 3 – X.

14. Responda verdadeiro (V) ou falso (F)
com relação às generalidades na
realização da Venopunção e assinale a
alternativa que traz a sequência correta:
(__) explicar ao paciente ou ao seu
responsável o procedimento ao qual o

paciente será submetido, seguindo a política
institucional com habilidade, para a obtenção
de consentimento para o procedimento.
(__) fazer a higienização das mãos antes e
depois de cada procedimento.
(__) verificar se as condições de preparo e o
jejum do paciente estão adequados e indagar
sobre eventual alergia ao ferro (devido às
agulhas dos cateteres).
a)
b)
c)
d)

V – V – F.
V – F – F.
F – V – V.
F – F – V.

15. Considere os itens a seguir sobre os
cuidados de enfermagem no pósoperatório
de
cirurgias
traumatológicas:
I - Os pacientes submetidos à cirurgia de
membros inferiores, depois de bem despertos,
podem ser colocados em posição lateral sobre
o lado operado; o membro operado deverá
ficar suportado por travesseiros, e mantido em
posição funcional.
II - Quando a cirurgia envolver a articulação
coxofemoral, se não houver contra-indicação
médica, no primeiro dia pós-operatório, podese também colocar o paciente em posição
paralateral, sobre o lado não operado; para
mantê-lo em posição funcional colocam-se
travesseiros que apóiem a região dorsolombar-sacra e a perna correspondente ao
quadril operado, tomando-se o cuidado de
manter a perna e o quadril em alinhamento.
Durante a mobilização do paciente, deve-se
manter a imobilização da articulação operada.
III - Uma das complicações que pode
ocorrer após a cirurgia é a embolia gordurosa.
Esta, usualmente, ocorre dentro das primeiras
24 horas, entretanto, como em geral não
ocorre antes das primeiras 12 horas, seus
sintomas podem ser facilmente diferenciados
dos sintomas do choque.
É correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

16. Considere os itens a seguir sobre os
princípios do Sistema Único de Saúde:
I - Significa que a rede de serviços de
saúde deve ser atenta para as desigualdades
existentes, com o objetivo de ajustar as suas

ações às necessidades de cada parcela da
população a ser coberta.
II - Os serviços de saúde devem funcionar
atendendo o indivíduo como um ser humano
integral submetido às mais diferentes
situações de vida e trabalho, que o leva a
adoecer e a morrer.
Baseado nos itens acima é correto afirmar
que:
a) I refere-se à Equidade e II refere-se à
Integralidade.
b) I refere-se à Integralidade e II refere-se à
Equidade.
c) I refere-se à Autonomia e II refere-se à
Universalidade.
d) I refere-se à Universalidade e II refere-se à
Autonomia..
17. As
ampolas de Decadron tem
apresentação comercial de 10mg/2,5ml.
O paciente está recebendo 8mg a cada
6 horas. Para realizar o requerimento
para Farmácia para as próximas 24
horas, quantas ampolas o técnico em
enfermagem deverá solicitar:
a)
b)
c)
d)

Uma ampola.
Duas ampolas.
Três ampolas.
Quatro ampolas.

18. São componentes do intestino grosso:
a)
b)
c)
d)

Duodeno, jejuno e íleo.
Ceco, cólon e reto.
Antro, cárdia e piloro.
Faringe, laringe e esôfago.

19. Quanto à complexidade, define-se ferida
__________ como aquela que evolui
espontaneamente para a resolução, se guindo os três estágios principais da
cicatrização
fisiológica:
inflamação,
proliferação celular e remodelagem
tecidual.
Completa corretamente a lacuna do texto a
alternativa:
a)
b)
c)
d)

Simples.
Complexa.
Com cobertura.
Infectada.

20. O meio terapêutico que consiste na
limpeza e aplicação de material sobre
uma ferida para sua proteção, absorção
e drenagem, com o intuito de melhorar

as condições do leito da ferida e auxiliar
em sua resolução, é o procedimento de
enfermagem denominado:
a)
b)
c)
d)

Assepsia.
Curativo.
Higienização.
Drenagem.

