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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO 
CADERNO DE PROVAS 

PROCESSO SELETIVO 001/2017 – BOM RETIRO/SC 
 

CADERNO DE PROVA 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 
 

• Confira se a impressão do caderno de prova está legível e com todas as páginas impressas. Caso necessário 
solicite um novo caderno.  

• Verifique se as informações impressas no cartão resposta estão corretas. Em caso de divergência, notifique 
imediatamente o fiscal.  

• O tempo máximo de duração da prova é de 3 horas.  
• Somente será permitida a sua retirada da sala após uma hora do início da prova.  
• Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala até que todos concluam a prova e possam sair juntos.  
• Será eliminado deste Processo Seletivo o candidato que for surpreendido, durante a realização da prova, em 

comunicação com outros candidatos, fazendo qualquer espécie de consulta em livros, códigos, manuais, 
impressos ou quaisquer anotações, ou utilizando máquina calculadora, estiver fazendo uso ou for encontrado de 
posse de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, pager, telefone celular, relógios digitais, 
walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, calculadora, controle remoto, alarme de 
carro) ou quaisquer outros componentes ou equipamentos eletrônicos em funcionamento ou não, bem como 
protetores auriculares; estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte. Portanto, deixe todo 
material guardado conforme orientação do fiscal.  

• Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho. 
• Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS. 
• Este Caderno de Prova, é constituído de 25 (vinte e cinco) questões objetivas, cada uma com quatro alternativas 

(A,B,C,D), sendo apenas uma considerada correta. Estão distribuídas da seguinte forma: 01 a 05 – Língua 
Portuguesa. 06 a 10 – Matemática/Raciocínio Lógico. 11 a 15 – Conhecimentos Gerais/Atualidades. 16 a 25 – 
Conhecimentos Específicos. 

 
ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA 
 

• Assine o cartão resposta e preencha somente uma alternativa por questão, utilizando exclusivamente caneta 
esferográfica com tinta azul ou preta.  

• Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não 
houver marcação. 

• Não rasure nem amasse o Cartão de Respostas.  
• O cartão resposta não será substituído em caso de marcação errada ou rasura.  
• Diante de qualquer dúvida, você deve comunicar-se com o fiscal.  
• Leia atentamente as orientações no CARTÃO RESPOSTA. 
 
 

 
 
 
 

Boa prova! 
 
 
 

PROVA 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
(Questões de 1 a 5) 

 
01) “Algum tempo hesitei se devia abrir estas 
memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria 
em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha 
morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo 
nascimento, duas considerações me levaram a adotar 
diferente método: a primeira é que eu não sou 
propriamente um autor defunto, mas um defunto 
autor, para quem a campa foi outro berço; a segunda 
é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. 
Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs 
no introito, mas no cabo: diferença radical entre este 
livro e o Pentateuco”. (Machado de Assis, in 
Memórias Póstumas de Brás Cubas) 
 
Pode-se afirmar, com base nas ideias do autor-
personagem, que o se trata de um: 
 
A) Texto Jornalístico. 
B) Texto Religioso. 
C) Texto Científico. 
D) Autobiográfico.  
 

02) No texto, foi usada a palavra “introito” que 
significa – 1 . parte inicial, começo, início; 2. Oração 
com que o padre dá início à missa na igreja católica. 
Essa palavra é classificada, segundo as normas 
gramaticais, como: 
 
A) Oxítona – terminada em ‘o’ não leva acento. 
B) Paroxítona – terminada em ‘o’ não leva acento. 
C) Proparoxítona – com encontro vocálico/ditongo ‘ei, 
oi’ não leva acento. 
D) Paroxítona – com encontro vocálico/ditongo ‘ei, oi’ 
não leva acento. 
 

03) Assinale a alternativa na qual todas as palavras 
estão acentuadas corretamente: 
 
A) Amável, táxi, jibóia 
B) Geléia, bônus, hífen 
C) Refém, bacharéis, impossível  
D) Açúcar, pingüim, também 
 

04) "Muito bom aquele encanador. Colocou em nossa 
casa vários canos furados.". Esta frase trata-se de qual 
tipo de figura de linguagem? 
 
A) Metonímia 

B) Ironia 
C) Indireta 
D) Antítese 
 

05) São palavras que devem ser escritas com “SS”, 
EXCETO: 
 
A) Escasso. 
B) Impressão. 
C) Assessor. 
D) Excessão.  
 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 
(Questões de 6 a 10) 

 
06) Ana Maria comprou um celular no valor de R$ 
967,92, divididos em 8 parcelas (Sem juros). Ao pagar 
a 5º prestação recebeu de presente de seu pai, o 
restante do dinheiro para a quitação do celular. 
Quanto Ana Maria recebeu? 
 
A) R$ 362,97 
B) R$ 360,99 
C) R$ 600,00 
D) R$ 200,50 
 

07) Observe as figuras abaixo, descubra a lógica e 
responda que número deve ser colocado no local do 
“?”: 

 
A) 45 
B) 25 
C) 40 
D) 35 
 

08) Mariana ganhou um pote com jujubas que pesa 
420 gramas. Mariana retirou do pote metade das 
jujubas e percebeu que este passou a pesar 235 
gramas. Quantas gramas tem o pote vazio? 
 
A) 25 gramas. 
B) 40 gramas. 
C) 45 gramas. 
D) 50 gramas. 
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09) Esta sequência de palavras segue uma lógica:  
 
- ABSTRATO 
- IBOPE 
- ALCOÓLICOS  
- BRADO 
 
Uma quinta palavra que daria continuidade lógica à 
sequencia poderia ser:  
 
A) AMOR 
B) FAROL 
C) FANTÁSTICO 
D) OBEDECER 
 

10) Os números no interior do círculo representado na 

figura abaixo foram colocados a partir do número 5 e 

no sentido horário, obedecendo a um determinado 

critério. 

 
Segundo o critério estabelecido, o número que deverá 
substituir o ponto de interrogação é: 
 
A) 98 
B) 129 
C) 139 
D) 120 
 

ATUALIDADES 
(Questões de 11 a 15) 

 
11) ) Leia a frase abaixo e complete as lacunas com a 
alternativa correta: 
 
A Assembleia Legislativa de Santa Catarina – ALESC, é 
composta por ________ Deputados _____________ 
eleitos pelo povo, tendo como Missão representar a 
sociedade catarinense, promovendo o estado 
______________ de direito. 
 
A) 36 – Estaduais – Democrático. 
B) 16 – Federais – Democrático. 

C) 36 – Estaduais – Monárquico. 
D) 40 – Estaduais – Democrático. 
 

12) Leia a frase abaixo e complete a lacuna com a 
alternativa correta: 
 
A Lei N° 1.845/06 de 28 de agosto de 2006, instituiu a 
________________ como ave símbolo do município de 
Bom Retiro, simbolizando a riqueza da fauna Serrana, 
localizado na entrada do Santuário Diocesano Nossa 
Senhora Aparecida. 
 
A) Gavião serrano. 
B) Curucaca. 
C) Gralha azul. 
D) Canário da telha. 
 

13) A Lei 11.920/2001, sancionada pelo Governo do 
Estado de Santa Catarina em 26 de setembro de 2001 
e posteriormente consolidada pela Lei 16.722/2015, 
confere qual denominação adjetiva ao município de 
Bom Retiro: 
 
A) Capital Catarinense dos Belos Panoramas. 
B) Capital Catarinense do Vime. 
C) Capital Catarinense do Churrasco. 
D) Capital Catarinense do tropeirismo. 
 

14) O município de Bom Retiro possui uma área de 
1.055,50 km2, fazendo divisa com oito municípios. 
Assinale a alternativa que corresponde a todos os 
município limítrofes com Bom Retiro: 
 
A) Urubici, Rio Rufino, Bocaína do Sul, Otacílio Costa, 
Petrolândia, Chapadão do Lageado, Alfredo Wagner e 
Anitápolis. 
B) Urubici, Rio Rufino, Painel, Otacílio Costa, 
Petrolândia, Chapadão do Lageado, Alfredo Wagner e 
Anitápolis. 
C) Urubici, Rio Rufino, Bocaína do Sul, Otacílio Costa, 
Petrolândia, Ituporanga, Alfredo Wagner e Anitápolis. 
D) Urubici, Rio Rufino, Bocaína do Sul, Otacílio Costa, 
Petrolândia, Chapadão do Lageado, Alfredo Wagner e 
Lages. 
 

15) Bom Retiro é conhecido por suas belezas naturais, 
e por manter vivas suas tradições, culturas e 
festividades, além de possuir grande potencial 
turístico.  
Qual dos potenciais turísticos apresentados nas 
alternativas se localiza no município de Bom Retiro? 

5 

9 

17 33 

65 
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A) Morro do Costão do Frade.  
B) Serra do corvo branco. 
C) Pico das bandeiras. 
D) Morro da fumaça. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 (Questões de 16 a 25) 

 
16) O aprimoramento do comportamento ético do 
profissional de enfermagem passa pelo processo de 
construção de uma consciência individual e coletiva, 
pelo compromisso social e profissional configurado 
pela: 
 
A) Responsabilidade no plano das relações de 
trabalho com reflexos no campo científico e político. 
B) Enfermagem brasileira, face às 
transformações socioculturais, científicas e legais. 
C) Prestação de serviços à pessoa, família e 
coletividade, no seu contexto e circunstâncias de vida. 
D) Pessoa, família e coletividade e pressupõe que 
os trabalhadores de enfermagem estejam aliados aos 
usuários na luta por uma assistência sem riscos e 
danos e acessível a toda população. 
 

17) Recusar-se a executar prescrição medicamentosa 
e terapêutica, onde não conste a assinatura e o 
número de registro do profissional, exceto em 
situações de urgência e emergência são direitos 
profissionais descritos no Código de Ética dos 
profissionais de Enfermagem associados às relações: 
 
A) Profissionais. 
B) Com a pessoa, família e coletividade. 
C) Com os trabalhadores de enfermagem, saúde 
e outros. 
D) Com as organizações da categoria. 
 

18) São princípios norteadores da Política Nacional de 
Humanização, exceto: 
 
A) Fortalecimento de trabalho em equipe 
multiprofissional, fomentando a transversalidade e a 
grupalidade. 
B) Apoio à construção de redes cooperativas, 
solidárias e comprometidas com a produção de saúde 
e com a produção de sujeitos. 
C) Construção de autonomia e protagonismo dos 
sujeitos e coletivos implicados na rede do SUS. 

D) Construção de redes solidárias e interativas, 
participativas e protagonistas do SUS. 
 

19) Com relação aos eixos de ação que objetivam a 
institucionalização da Política Nacional de 
Humanização (PNH), responda verdadeiro (V) ou falso 
(F) e assinale a alternativa que traz a sequência 
correta: 
 
(__) No eixo da atenção, propõe-se uma política 
incentivadora do protagonismo dos sujeitos e da 
ampliação da atenção integral à saúde, promovendo a 
intersetorialidade; 
(__) No eixo da gestão do trabalho, propõe-se a 
integração de recursos vinculados a programas 
específicos de humanização e outros recursos de 
subsídio à atenção, unificando-os e repassando-os 
fundo a fundo mediante o compromisso dos gestores 
com a PNH; 
(__) No eixo do financiamento, propõe-se a promoção 
de ações que assegurem a participação dos 
trabalhadores nos processos de discussão e decisão, 
fortalecendo e valorizando os trabalhadores, sua 
motivação, o autodesenvolvimento e o crescimento 
profissional. 
 
A) V-V-F. 
B) V-F-F. 
C) F-V-V. 
D) F-F-V. 
 

20) A Humanização vista não como programa, mas 
como política que atravessa as diferentes ações e 
instâncias gestoras do SUS, implica em: 
 
 I- Formação dos profissionais de saúde 
distante do debate e da formulação da política pública 
de saúde; 
 II- Contagiar por atitudes e ações 
humanizadoras a rede do SUS, incluindo gestores, 
trabalhadores da saúde e usuários; 
 III- Construir trocas solidárias e 
comprometidas com a dupla tarefa de produção de 
saúde e produção de sujeitos. 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
A) I e II, apenas. 
B) I e III, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) I, II e III. 
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21) Ações de natureza terapêutica ou propedêutica de 
enfermagem são aquelas: 
 
A) Cujo foco centra-se na organização da 
totalidade da atenção de enfermagem prestada à 
clientela.  
B) Desenvolvidas em conjunto com outros 
profissionais de saúde, objetivando reduzir riscos de 
agravos ou complicações de saúde. 
C) Relacionadas à vigilância epidemiológica e as 
de controle da infecção hospitalar e de doenças 
crônico-degenerativas. 
D) Relacionadas à formação e às atividades de 
desenvolvimento para a equipe de enfermagem. 
 

22) O prontuário agrega um conjunto de impressos 
nos quais são registradas todas as informações 
relativas ao paciente, como histórico da doença, 
antecedentes pessoais e familiares, exame físico, 
diagnóstico, evolução clínica, descrição de cirurgia, 
ficha de anestesia, prescrição médica e de 
enfermagem, exames complementares de diagnóstico, 
formulários e gráficos. É direito do paciente ter suas 
informações adequadamente registradas, como 
também acesso - seu ou de pessoas de seu interesse 
ou autorização - às mesmas, sempre que necessário. 
 
Sobre o trecho acima: 
 
A) Apenas a primeira frase está correta. 
B) Apenas a segunda frase está correta. 
C) As duas frases estão corretas. 
D) As duas frases estão incorretas. 
 

23) Responda verdadeiro (V) ou falso (F) com relação 
aos artigos hospitalares e assinale a alternativa que 
traz a sequência correta: 
 
(__) Para artigos críticos a esterilização não é 
obrigatória, porém desejável; há indicação de, no 
mínimo, desinfecção de alto nível; 
(__) Artigos semicríticos são aqueles que entram em 
contato com mucosa íntegra e pele não-intacta; pode-
se tornar artigo crítico se ocorrer lesão acidental 
durante a realização do procedimento; 
(__) Artigos como comadre, papagaio e termômetros 
são classificados como não críticos. 
 
A) V-V-F. 
B) V-F-F. 

C) F-V-V. 
D) F-F-V. 
 

24) Com relação às recomendações para Reanimação 
Cardiopulmonar (RCP), responda verdadeiro (V) ou 
falso (F) e assinale a alternativa que traz a sequência 
correta: 
 
(__) Colocar e usar o DEA/DAE assim que ele estiver 
disponível. Minimizar as interrupções nas compressões 
torácicas antes e após o choque; reiniciar a RCP 
começando com compressões imediatamente após 
cada choque; 
(__) Em caso de via aérea avançada, deve-se proceder 
ama ventilação a cada 6 ou 8 segundos (8 a 10 
ventilações/min);  
(__) No suporte básico de vida as ventilações serão 
sincronizadas com compressões torácicas. Cerca de 
um segundo por ventilação. Elevação visível do tórax. 
 
A) V-V-F. 
B) V-F-F. 
C) F-V-V. 
D) F-F-V. 
 

25) O equipamento abaixo é utilizado em situações de 
emergência, indicado para auxiliar o médico na 
realização da intubação orotraqueal. Considere a 
alternativa que o nomeie corretamente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Estetoscópio. 
B) Laringoscópio. 
C) Endoscópio. 
D) Capnógrafo. 

 


