
MUNICÍPIO DE RIQUEZA 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 007/2017 

17 DE DEZEMBRO DE 2017 
 

CARGO: 
Enfermeiro Sobreaviso 

 
INSTRUÇÕES 

Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e 
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de 
Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo. 
 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento 
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e 
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam 
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 18 de dezembro 
de 2017, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-
mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 19 e 20 de dezembro de 2017. 
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Língua Portuguesa 
 
01) Complete as sentenças com a palavra 
correta para o contexto: 
 
1. A prova é realizada para =.................. o 

conhecimento do aluno. 
2. A baleia =................... nas profundezas do 

oceano. 
3. Para =........... o cavalo a menina precisou de 

ajuda do cuidador. 
4. Têm palavras que perderam o =................ 
 
Respeitando a ordem em que as frases 
aparecem, temos: 
 
a) alferir – emergiu – arrear - acento 
b) aferir – imergiu – arriar - assento 
c) aferir – imergiu – arrear -  acento 
d) alferir – emergiu – arriar - assento 
e) aferir – emergiu – arriar - assento 
 
02) Na sentença: “Ainda que demore, 
conseguiremos a vitória.” a locução conjuntiva 
Ainda que estabelece ideia de: 
 
a) concessão 
b) explicação 
c) comparação 
d) modo 
e) alternância 
 
03) Dadas as sentenças: 
 
1. Paulo gosta muito de ler, aliás, desde 

pequeno foi apaixonado por livros. 
2. Fabiana trabalha na escola; Leonardo, em 

uma pizzaria. 
3. No mês passado, pintou toda a casa para 

facilitar a venda. 
 
Sobre o emprego correto da vírgula: 
 
a) Todas estão corretas. 
b) Somente 1 e 2 estão corretas. 
c) Somente 1 e 3 estão corretas. 
d) Somente 1 está correta. 
e) Todas apresentam erro. 
 
04) Somente uma das frases abaixo utiliza o 
acento indicador de crase corretamente, aponte-
a: 
 
a) Coma àquela maçã. 
b) Manuela preferia sair à noite. 
c) Ficou frente à frente com o pai da moça. 
d) Todas as tardes andava à cavalo. 
e) Raul somente compra à  prazo. 
 
 
 
 

05) 

 Disponível em: www.verdesazeitonas.blogspot.com.br 
Acesso: 21/11/2017. 

 
A expressão “morto de fome” é uma figura de 
linguagem denominada: 
 
a) metonímia 
b) pleonasmo 
c) eufemismo 
d) onomatopeia 
e) hipérbole 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) Qual foi o time que se consagrou campeão 
do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2017 
da Série A (61ª edição)?   
  
a) Grêmio. 
b) Palmeiras. 
c) Santos. 
d) Corinthians. 
e) Cruzeiro. 
 
07) Em 2018 o Município de Riqueza (SC) 
completará quantos anos desde sua fundação? 
 
a) 25 
b) 26 
c) 27 
d) 28 
e) 29 
 
08) Acerca do Município de Riqueza (SC), leia as 
afirmações abaixo e assinale a alternativa 
correta: 
 

I. O Município denominou-se “Riqueza” por 
haver muita madeira de lei, tais como: 
Cedro, Gabriúva, Angíco, Grápia e outras, 
as quais tinham um elevado preço 
constituindo assim uma verdadeira Riqueza 
em madeira.  

II. O clima predominante no Município é 
subtropical úmido. 

III. O Município é banhado pelos Rios Antas, 
Iracema, e vários riachos e córregos. 

 
a) Somente I e II estão corretos. 
b) Somente II e III estão corretos. 
c) Somente I e III estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
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09) O Município de Riqueza (SC) foi elevado à 
categoria de município com a denominação de 
Riqueza, pela Lei Estadual n.º 8.479, 
desmembrado do Município de: 
 
a) Mondaí (SC). 
b) Iraceminha (SC). 
c) Caibi (SC). 
d) Descanso (SC). 
e) Cunha Porã (SC). 
 
10) Recentemente completou um ano desde a 
tragédia da Chapecoense. A investigação sobre a 
responsabilidade da queda do avião ainda está em 
tramitação. Os governos da Colômbia, Bolívia e 
Brasil estão envolvidos nos processos 
investigativos. A tragédia ocorreu no dia 29 de 
novembro de 2016 na Colômbia, quando morreram: 
 
a) 71 pessoas. 
b) 121 pessoas. 
c) 76 pessoas. 
d) 68 pessoas. 
e) 77 pessoas. 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) Com relação à anatomia e fisiologia 
responda a alternativa correta sobre o aparelho 
locomotor. 
 
a) O aparelho locomotor é composto pelo sistema 

esquelético, constituído por 116 ossos, e pelo 
sistema muscular, com mais de 660 músculos. 

b) Os ossos do sistema esquelético são divididos 
em quatro formas básicas: ossos longos, ossos 
curtos, ossos planos e ossos irregulares. 

c) O esqueleto humano é dividido em três 
seguimentos, o que proporciona melhor 
entendimento de suas partes, sendo eles 
esqueleto axial, esqueleto apendicular e 
esqueleto estrutural. 

d) São exemplos de ossos curtos o fêmur e o radio. 
e) Todas as alternativa estão corretas. 
 
12) Qual o nome da manobra  utilizada para 
desengasgar uma pessoa? 
 
a) Manobra de Heimlich 
b) Manobra de Valsava 
c) Manobra de Kristeller 
d) Manobra de Leopold 
e) Manobra de Ortolani 
 
13) Com relação a frequência respiratória da 
criança segundo a organização mundial da 
saúde assinale a alternativa incorreta. 
 
a) A frequência respiratória na faixa etária de 6 a 8 

anos dever ser até 30 movimentos respiratórios 
por minuto. 

b) A frequência respiratória na faixa etária de 0 a 2 
meses deve ser de até 60 movimentos 
respiratórios por minuto. 

c) A frequência respiratória de crianças acima de 8 
anos deve ser até 20 movimentos respiratórios 
por minuto. 

d) A frequência respiratória na faixa etária de 12 
meses a 5 anos deve ser até 50 movimentos 
respiratórios por minuto. 

e) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
14) Perante a Lei 8.080 de 19 de setembro de 
1990, são princípios do Sistema Único de Saúde 
a serem seguidos pelos serviços de saúde, 
exceto: 
 
a) Integralidade e universalidade. 
b) Preservação da autonomia das pessoas na 

defesa de sua integridade física e moral. 
c) Utilização da epidemiologia para o 

estabelecimento de prioridades, a alocação de 
recursos e a orientação programática. 

d) Direito à informação, às pessoas assistidas, 
sobre sua saúde. 

e) Livre escolha de porta de entrada no sistema 
para exames e procedimentos eletivos. 

 
15) Encontre a alternativa errada relacionada a 
febre amarela. 
 
a) A febre amarela é uma doença infecciosa 

endêmica nas regiões de florestas tropicais das 
Américas e da África e que causam impacto na 
saúde pública. 

b) O principal vetor na área urbana é o Aedes 
aegypti. 

c) Notificação de todo evento suspeito de epizootia 
em primatas não humanos não é uma medida de 
detecção precoce da presença de febre amarela. 

d) É importante o aumento da cobertura vacinal 
contra febre amarela em áreas consideradas de 
risco. 

e) Orientar aqueles que irão se deslocar para áreas 
de risco que utilizem roupas que protejam as 
áreas expostas do corpo  e façam uso de 
repelentes é uma medida de prevenção contra a 
doença. 

 
16) Sobre os conceitos de abortamento assinale 
a alternativa correta. 
 
a) Abortamento habitual é a perda espontânea e 

sucessiva de três ou mais gestações. 
b) Abortamento espontâneo é quando ocorre a 

morte do embrião ou feto e o mesmo permanece 
na cavidade uterina. 

c) Abortamento infectado é a ocorrência de 
sangramento uterino com a cérvix fechada sem 
eliminação de tecidos ovulares. 

d) Abortamento retido é quando apenas parte do 
conteúdo uterino foi eliminado. O colo uterino 
geralmente encontra-se aberto. 
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e) Ameaça de aborto é a perda involuntária da 
gestação.  

 
17) Sobre a Lei que regulamenta a profissão de 
enfermagem é correto afirmar que: 
 
a) Regulamenta a profissão de enfermeiros, 

técnicos de enfermagem, auxiliares de 
enfermagem e parteiras, respeitando seus graus 
de habilitação. 

b) É uma Lei que foi sancionada no ano de 1988. 
c) Os técnicos em enfermagem podem realizar 

cuidados de enfermagem de maior 
complexidade técnica e que exijam 
conhecimento científico e tomada de decisões 
imediatas. 

d) A Lei diz que o enfermeiro não pode realizar 
anestesia local para os procedimentos de 
episiotomia e episiorrafia em partos normais.  

e) O enfermeiro não pode realizar parto normal sem 
distócia. 

 
18) Sobre a verificação de pressão arterial, 
contidas nos protocolos do Ministério da Saúde, 
assinale a alternativa incorreta. 
 
a) A média de duas aferições deve ser considerada 

como a pressão arterial do dia.  
b) Na primeira vez em que mensurar a pressão, 

deve-se medir nos dois braços; se discrepantes, 
considerar o valor mais alto. 

c) O paciente deve estar sentado, com o braço 
apoiado e à altura do precórdio. 

d) O uso de cigarros e cafeína não interfere na 
medida da pressão arterial, sendo assim não há 
necessidade de indagar ao paciente se ele fez 
uso nos últimos minutos. 

e) A câmara inflável do esfigmomanômetro deve 
cobrir pelo menos dois terços da circunferência 
do braço. 

 
19) Indique a alternativa correta que contem 
respectivamente o agente etiológico, o 
reservatório e o modo de transmissão da 
hanseníase.  
 
a) Plasmodium vivax -  homem - picada de 

mosquito infectado. 
b) Trypanosoma cruzi -  homem e mamíferos 

domésticos - vias aéreo-respiratória. 
c) Mycobacterium leprae – homem - vias aéreo-

respiratória. 
d) Trypanosoma cruzi – primatas não humanos – 

via dermatológica. 
e) Mycobacterium leprae – primatas não humanos 

– via dermatológica. 
 

20) Segundo o Código de Ética dos 
profissionais de enfermagem, assinale a 
alternativa correta. 
 
 

a) Os profissionais podem negar assistência em 
situações de urgência e emergência se não 
houver profissional médico junto à equipe. 

b) É proibido administrar medicamentos sem 
conhecer a ação da droga e sem certificar-se da 
possibilidade de riscos. 

c) É permitido a prática de aborto se a gestação for 
de risco para a mãe. 

d) Não é um dever colaborar com a fiscalização do 
exercício profissional. 

e) O código estabelece que mesmo em atividade 
multiprofissional um fato sigiloso não poderá ser 
revelado, mesmo que isto interfira na assistência 
prestada. 

 


