
MUNICÍPIO DE RIQUEZA 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 004/2018 

23 DE DEZEMBRO DE 2018 
 

CARGO: 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 
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 23 de dezembro 
de 2018, após às 14h00min, 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 24 a 26 de dezembro de 2018. 
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Língua Portuguesa 
 
A campanha a seguir servirá como base para as 
questões 01 e 02: 

 
Disponível em: www.gazetadopovo.com.br 

Acesso:04/11/2018. 
 
01) De acordo com a campanha acima, podemos 
afirmar que: 
 
a) possibilita a averiguação do uso de eletrônicos 

nos núcleos familiares e contabiliza-os para os 
meios de sistematização de dados. 

b) reflete sobre o frequente uso de equipamentos 
eletrônicos o que gera falta de vínculo nas 
famílias. 

c) faz um alerta sobre o uso dos meios 
tecnológicos no contexto familiar e educacional e 
o desrespeito à ordem. 

d) induz o interlocutor a refletir sobre a tecnologia 
inserida no espaço familiar o que acarreta 
situações faustas e inócuas. 

e) ironiza o uso dos meios tecnológicos através de 
uma representação imprecisa da realidade das 
famílias brasileiras. 

 
02) “...a sua amizade dentro de casa.” Na 
palavra CASA o grafema S apresenta som de Z. 
Dos vocábulos abaixo pelo menos um apresenta 
erro de grafia por usar incorretamente o 
grafema S: 
 
a) paisagem – tesoura – aviso  
b) cortesia – usura – fusível  
c) aterrorisar – burguesa - profetisa 
d) pusera – besouro – presépio 
e) lousa – lapisinho – fusão  
 
03) Complete as sentenças abaixo 
corretamente: 
 
1. Foi um ...................... estar contigo.  
2. ...........................melhores salários. 
3. ............... quiser vir comigo, sem problemas! 
4. Tinha um .......................no caminho. 
 

a) privilégio – reinvindicamos – se não – impecilho 
b) previlégio – reinvindicamos –  se não – impecilho 
c) previlégio – reivindicamos – senão – impecilho 
d) privilégio – reinvindicamos – senão – empecilho 
e) privilégio – reivindicamos – se não – empecilho 
 
04) Os substantivos compostos estão 
incorretamente pluralizados em: 
 
a) o amor-perfeito = os amores-perfeitos 
b) o saca-rolhas = os saca-rolhas 
c) o arranha-céu = os arranhas-céus 
d) o bem-te-vi = os bem-te-vis 
e) o pisca-pisca = os piscas-piscas 
 
05) Dadas as sentenças: 
 
1. Os alunos estavam pouco interessados nas 

aulas. 
2. Teve poucas informações sobre o concurso. 
 
Os termos sublinhados são classificados 
respectivamente como: 
 
a) advérbio e substantivo 
b) advérbio e pronome indefinido 
c) pronome indefinido e substantivo 
d) adjetivo e advérbio 
e) adjetivo e pronome indefinido 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) Acerca do Hino do Município de Riqueza 
(SC) assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta:  
 
Nossos heróis não são frutos de uma guerra, 
é gente simples, honesta e ordeira. 
Mãos calejadas, coração aberto e franco, 
... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 
a) Nossa riqueza é nossa gente hospitaleira. 
b) Quem vai embora pra sempre, sonha e quer 

voltar. 
c) Creem no presente, creem no futuro, constroem 

a história. 
d) Riqueza é, trabalho e fé, riqueza é, o coração. 
e) Riqueza é, ter você aqui, riqueza é nossa união. 
 
07) A bandeira do Município de Riqueza (SC) 
apresenta as cores verde, azul, dourado 
(amarelo), vermelho e branco. O vermelho 
simboliza: 
 
a) As matas. 
b) O crescimento e a evolução de Riqueza. 
c) A força e a coragem dos imigrantes ao desbravar 

o lugar. 
d) A riqueza. 
e) A paz e a harmonia. 
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08) O nome do Município de Riqueza (SC) 
surgiu: 
 
a) Pela grande quantidade de peixes existentes no 

Rio Iracema. 
b) Pela quantidade de terras férteis.  
c) Pela possibilidade de grande extração de água 

potável. 
d) Pelo valor econômico da madeira que existia no 

início do povoamento. 
e) Pela possiblidade de extração de petróleo. 
 
09) A queda do avião com o time de futebol da 
Chapecoense na Colômbia, que matou 71 
pessoas, entre jogadores, comissão técnica, 
jornalistas e convidados, completou dois anos 
no dia: 
 
a) 26/11/2018 
b) 28/11/2018 
c) 27/11/2018 
d) 29/11/2018 
e) 25/11/2018 
 
10) Qual foi o time campeão do Campeonato 
Brasileiro - Série A 2018: 
 
a) Palmeiras 
b) Flamengo 
c) Internacional 
d) Grêmio 
e) São Paulo 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) Qual norma regulamentadora que tem por 
finalidade estabelecer diretrizes e implementar 
medidas de proteção e segurança a saúde dos 
trabalhadores dos serviços de saúde? 
 
a) Norma regulamentadora 06 
b) Norma regulamentadora 32 
c) Norma regulamentadora 07 
d) Norma regulamentadora 04 
e) Norma regulamentadora 18 
 
12) São cuidados de enfermagem com a sonda 
nasogástrica ou sonda orogástrica, exceto: 
 
a) Variar posições de fixação da sonda. 
b) Observar e registrar aspecto de líquidos 

aspirado. 
c) Após a infusão da dieta lavar a sonda com água. 
d) Deixar paciente na posição dorsal para infusão 

da dieta. 
e) Se a sonda for para drenagem deixar o 

recipiente de drenagem abaixo do nível do corpo 
do paciente.  

 
13) Com relação aos medicamentos podemos 
afirmar que estes podem ter ação profilática, 
curativa, paliativa e diagnóstica. Das 

alternativas abaixo, assinale a que apresenta 
exemplos de medicamentos que podem atuar 
com ação profilática, curativa, paliativa e 
diagnóstica respectivamente: 
 
a) Antibióticos, analgésicos, vacinas e contrastes. 
b) Antitérmicos, analgésicos, contrastes e vacinas. 
c) Vacinas, antibióticos, analgésicos e contrastes. 
d) Vacinas, contrastes, antibióticos e antitérmicos. 
e) Nenhumas das alternativas estão corretas. 
 
14) Quais imunobiológicos devem ficar na 
primeira prateleira da geladeira da sala de 
vacinas? 
 
a) Vacina Pentavalente e Vacina Febre Amarela 
b) Vacina Pneumocócica 10 Valente e Vacina 

Tríplice Viral 
c) Vacina Hepatite B e Vacina Poliomielite 
d) Vacina Meningocócica C e Vacina Hepatite B 
e) Vacina Febre Amarela e Vacina Poliomielite 

 
15) São fatores de risco gestacionais presentes 
anteriormente a gestação, exceto: 
 
a) Amniorrexe prematura 
b) Baixa escolaridade 
c) Hábitos de vida – fumo e álcool 
d) Cardiopatias 
e) Idade maior que 35 anos 

 
16) Tem-se uma prescrição médica de soro 
fisiológico 600ml para ser infundido em 4 horas. 
Quantas gotas e microgotas devem ser 
infundidas por minuto, respectivamente para 
cumprir a prescrição? 

 
a) 50 gotas e 100 microgotas 
b) 50 gotas e 150 microgotas 
c) 45 gotas e 90 microgotas 
d) 45 gotas e 125 microgotas 
e) 60 gotas e 120 microgotas 
 
17) É importante que o profissional de saúde 
saiba identificar sinais de perigo à saúde da 
criança, em especial os menores de 2 meses 
que podem adoecer e ir a óbito em curto espaço 
de tempo. São sinais que indicam a necessidade 
de encaminhamento da criança ao serviço de 
referência com urgência, exceto: 

 
a) Frequência cardíaca abaixo de 100 bpm. 
b) Recusa alimentar (a criança não consegue beber 

ou mamar). 
c) Respiração rápida (acima de 60 mrm). 
d) Cianose generalizada ou palidez importante. 
e) Criança não evacua a mais de 48 horas. 
 
18) De acordo com o art. 6º da Lei n.º 
8.080/90, estão incluídas ainda no campo de 
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): 
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I. A ordenação da formação de recursos 
humanos na área de assistência social. 

II. A colaboração na proteção do meio 
ambiente, nele compreendido o do trabalho. 

III. O controle e a fiscalização de serviços, 
produtos e substâncias de interesse para a 
saúde. 

IV. A participação no controle e na fiscalização 
da produção, transporte, guarda e utilização 
de substâncias e produtos psicoativos, 
tóxicos e radioativos. 

V. A formulação e execução da política de 
sangue e seus derivados. 

 
a) Somente I, III e V estão corretos. 
b) Somente II, III, IV e V estão corretos. 
c) Somente II, III e IV estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
 
19) De acordo com o art. 10 da Lei n.º 8.080/90, 
os municípios poderão constituir 
_______________ para desenvolver em conjunto 
as ações e os serviços de saúde que lhes 
correspondam. Assinale a alternativa que 
contempla corretamente o trecho acima: 
 
a) Comissões. 
b) Sociedades. 
c) Consórcios. 
d) Parcerias. 
e) Organizações. 
 
20) De acordo com o art. 19-I da Lei n.º 8.080/90, 
são estabelecidos, no âmbito do Sistema Único 
de Saúde, o atendimento domiciliar e a 
internação domiciliar. Com base neste 
subsistema, leia as afirmações abaixo e assinale 
a alternativa correta: 
  

I. Na modalidade de assistência de 
atendimento e internação domiciliares 
incluem-se, principalmente, os 
procedimentos médicos, de enfermagem, 
fisioterapêuticos, psicológicos e de 
assistência social, entre outros necessários 
ao cuidado integral dos pacientes em seu 
domicílio. 

II. O atendimento e a internação domiciliares 
serão realizados por equipes 
multidisciplinares que atuarão nos níveis da 
medicina curativa, terapêutica e 
reabilitadora. 

III. O atendimento e a internação domiciliares 
só poderão ser realizados por indicação 
médica, com expressa concordância do 
paciente e de sua família.  

 
a) Somente I e II estão corretos. 
b) Somente I e III estão corretos. 
c) Somente II e III estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 

e) Nenhum está correto. 
 


