
1 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS 

DE DIVERSOS CARGOS E CADASTRO DE RESERVA 
 

EDITAL Nº 01/2014 
Início 09 horas 

 
PROVA – Técnico de Enfermagem Socorrista 

 
1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de prova, o cartão-
resposta, único e insubstituível. Confira o seu nome. 
 
2. O cartão-resposta apresenta um campo em que o candidato deve assinar. 
 
3. Este caderno de prova contém 25 questões, todas com quatro alternativas. Para cada 
questão existe apenas UMA resposta certa. O caderno de prova só será trocado se 
apresentar problema de impressão. Verifique se as informações impressas no cartão 
resposta estão corretas. Em caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal. 
Preencha totalmente o circulo como no exemplo. 

Ex.  
 

 
4. O caderno de prova será devolvido ao fiscal, juntamente com o cartão-resposta. 
 
5. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a 
resposta que julgar certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz 
parte da prova. 
 
6. Durante a aplicação da prova NÃO serão fornecidas quaisquer informação acerca das 
questões apresentadas. Caso queira manifestar o seu inconformismo, o candidato 
deverá apresentá-lo em tempo hábil no Protocolo na Prefeitura Municipal de Bom Retiro. 
 
7. Preencha o cartão-resposta na mesma sequência das questões do caderno de prova 
(de n. 1 a n. 25). A resposta deve ser assinalada conforme instruções contidas no cartão-
resposta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma 
delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada. E a rasura também 
implicará a anulação da resposta. 
 
8. Na página de número 9, o candidato encontrará uma grade de respostas para anotar o 
seu gabarito. Recorte-a e leve-a consigo. 
 
9. A duração da prova é de três horas. A saída do candidato só será permitida depois de 
transcorrida uma hora do início da mesma. Os três últimos candidatos a terminar a prova 
deverão retirar-se da sala simultaneamente. 
 
10. A prova e o gabarito serão divulgados no dia 27 de abril, após as 16 (dezesseis) horas, 
no sítio da Prefeitura Mun. de Bom Retiro www.bomretiro.sc.gov.br e na Prefeitura. O 
resultado NÃO será fornecido por telefone. 
 

A B D 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
▬ QUESTÃO 1 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
O plural das palavras opinião, homem, cidadão e degrau é: 
A) opiniões, homems, cidadões, degrais. 
B) opiniões, homens, cidadãos, degraus.  
C) opiniões, homens, cidadões, degrais. 
D) opiniãos, homems, cidadãos, degraus. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 2 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Em qual alternativa todas as palavras são acentuadas? 
A) ultimo, rapido, consciencia, substantivo. 
B) lampada, passarinho, sozinho, janela. 
C) independencia, conteudo, ingles, virgula. 
D) economia, passaro, psicologia, fisioterapia. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 3 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Qual frase está de acordo com a norma padrão? 
A) Nós que trabalha muito. 
B) Fizeram um excelente trabalho.  
C) Este livro é para mim ler? 
D) A gente fizemos toda a prova. 
 
 
 
 
▬ QUESTÃO 4 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
 A escrita correta dos antônimos de amigo, responsável, leal, legal e atento é: 
A) inimigo, irresponsável, desleal, ilegal e desatento. 
B) inimigo, iresponsável, ileal, ilegal e desatento. 
C) adversário, irresponsável, ileal, ilegal e desatento. 
D) inimigo, irresponsável, desleal, ilegal e inatento. 
 
 



3 
 

MATEMÁTICA 
 
 
 
▬ QUESTÃO 5 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Em 5 dias teremos _______ segundos. 
A) 86.400 
B) 432.000. 
C) 18.000. 
D) 4.320. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 6 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 
Paulo foi ao medico porque estava sentindo fortes dores nas costas. O medico 
suspeitou que Paulo tivesse problemas renais e pediu uma serie de exames para 
confirmar. Como os exames levariam algum tempo para que saísse o resultado, o 
medico deu a Paulo tomar dois tipos de remédio: um a cada 5 horas, e outro a 
cada 8 horas. O remédio que Paulo tomaria a cada oito horas eram apenas três 
comprimidos, depois de quanto tempo Paulo teria tomado todos os três 
comprimidos?  
A) depois de 24 horas. 
B) depois de 8 horas. 
C) depois de 15 horas. 
D) depois de 16 horas.  
 
 
 
 
▬ QUESTÃO 7 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 
Pedro foi a uma loja comprar um presente para sua esposa, Optou por comprar 
uma blusa que custa R$ 98,00. Porém Pedro tem apenas R$ 42,00. Quanto faltou 
para que Pedro comprasse a blusa? 
A) R$ 38,00 
B) R$ 58,00 
C) R$ 56,00  
D) R$ 12,00 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
 
 
▬ QUESTÃO 8 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Qual é a data de aniversário do Município de Bom Retiro (SC)? 
A) 14 de janeiro. 
B) 04 de outubro. 
C) 18 de janeiro. 
D) 14 de fevereiro. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 9 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
O Município de Bom Retiro (SC) foi elevado à categoria de Município pela lei 
Estadual 1408 de 04.10.1922. Ao ser criado nosso município foi desmembrado de 
partes de quais municípios. Assinale a alternativa correta: 
A) Uma parte do município de Rio do Sul e uma parte do município de Palhoça; 
B) Uma parte do município de Palhoça, uma parte do município de São Joaquim e 
uma parte do município de Lages; 
C) Uma parte do município de Palhoça e uma parte do município de Lages.  
D) Uma parte do município de Rio do Sul, uma parte do município de Lages e uma 
parte de Barracão hoje Alfredo Wagner; 
 
 
 
▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
O  Estatuto  dos  Funcionários  Públicos  Civis  do  Município de Bom Retiro  
prevê, quanto aos períodos  de  afastamento do funcionário, que será  considerado  
como de  efetivo  exercício  o afastamento em virtude de:  
I – férias; 
II – exercício de cargo em comissão ou equivalente, em órgão ou entidade da 
União, dos Estados ou de outros municípios, exceto para promoção; 
III – participação em programa de treinamento devidamente autorizado pelo 
superior hierárquico; 
IV – desempenho de mandado eletivo federal, estadual ou municipal, exceto para 
promoção; 
V – júri e outros serviços obrigatórios por lei; 



5 
 

VI – licença a gestante; para tratamento da própria saúde; por motivo de acidente 
em serviço ou doença profissional; por motivo de doença em pessoa da família; 
para o serviço militar; para licença prêmio. 
Assinale:  
A) somente as afirmativas I, II e III estão corretas.  
B) somente as afirmativas I, III, IV, V e VI estão corretas.  
C) somente as afirmativas I, III e V estão  corretas.  
D) todas as afirmativas estão corretas.  
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Hoje no Brasil e no mundo existem inúmeros tipos de doenças contagiosas, entre 
elas estão: 
A) Cistite, ascite, rubéola, AIDS. 
B) Meningite, sarampo, catapora, AIDS. 
C) Diabetes, glaucoma, miopia, pneumonia. 
D) Hipertenção, sarampo, difteria, catapora. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Recentemente em nosso município houve um acidente com abelhas. A Equipe é 
acionada para atender a um acidente provocado por múltiplas picadas de abelhas: 
Assinale a resposta correta. 
A) A remoção dos ferrões pode ser feita raspando-se com lâminas.  
B) A remoção dos ferrões deve ser evitada. 
C) Os ferrões devem ser retirados com os dedos. 
D) Não há ferrões na pele nesse tipo de acidente. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Em um acidente com múltiplas vítimas, deve-se atender inicialmente: 
A) Óbito. 
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B) Insuficiência respiratória. 
C) Trauma de face. 
D) Hematoma ocular. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
A parada cardiorrespiratória caracteriza-se, dentre outros, pelos seguintes sinais: 
A) Dor forte no peito, falta de ar. 
B) Sensação de palpitação, suores frios. 
C) visão turva ou embaraçada, tonturas e desmaios. 
D) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Na prestação de atendimento de primeiros socorros, ao se deparar com um 
ferimento grave profundo, qual deve ser a prioridade do curativo? 
A) Conter o sangramento e proteger o corte contra infecções.  
B) Nenhum tipo de procedimento, somente esperar a chegada de um médico, que 
utilizará produtos cicatrizantes. 
C) Transporte imediato do paciente ao hospital mais próximo, não importando a 
sua lesão. 
D) Sutura cirúrgica, após a lavagem com água corrente, mesmo sem autorização 
do médico. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Ao atender uma solicitação de socorro para um paciente com taquicardia cardíaca, 
isso significa dizer que o mesmo está com _______________________: 
A) Diminuição do ritmo cardíaco 
B) Aceleração do ritmo cardíaco  
C) Ausência de ritmo cardíaco 
D) Nenhuma das alternativas 
 
 
 
▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
A Esterilização feita na autoclave leva em média: 
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A) 45 minutos 
B) 53 minutos. 
C) 63 minutos.  
D) 120 minutos. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Qual é o tempo estimado para infundir um soro de 1000 ml que está correndo a 20 
gotas/minutos. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
A) 16 horas e 36 minutos. 
B) 16 horas e 15 minutos. 
C) 16 horas e 30 minutos.  
D) 16 horas e 42 minutos. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
A pressão arterial considerada ideal em adultos tem como valor médio: 
A) 85/60 mmHg. 
B) 100/65 mmHg. 
C) 108/67 mmHg. 
D) 120/80 mmHg.  
 
 
 
▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
No caso de medicação via sublingual, em medicações com ação anti-hipertensiva, 
deve-se verificar a pressão arterial a cada: 
A) 10 minutos por 1 hora em média. 
B) 15 minutos por 2 horas em média. 
C) 30 minutos por 2 horas em média.  
D) 60 minutos por 3 horas em média. 
 
 
▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Ao atender uma paciente com suspeita de lesão na coluna vertebral, após acidente 
considere o que não é um sintoma de lesão na coluna vertebral neste caso 
especifico: 
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A) Perturbação visual. 
B) Diminuição da sensibilidade. 
C) Dor intensa e localizada. 
D) Nenhuma das alternativas. 
 
 
▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Acerca da hipertensão arterial, podemos afirmar que é um dos principais fatores de 
risco para ocorrência de: 
A) Acidente vascular cerebral. 
B) Infarto agudo do miocárdio. 
C) Aneurisma arterial. 
D) Todas estão corretas.  
 
 
 
▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Para realizar o procedimento de aferição da pressão arterial é preciso questionar o 
paciente sobre algumas situações que podem alterar os valores obtidos, analise a 
situação incorreta: 
A) Certificar-se de que o paciente não ingeriu bebidas alcoólicas, café, alimentos 
ou não fumou até 30 min antes das medidas; não está com a bexiga cheia e não 
praticou exercícios físicos há cerca de 60 a 90 min. 
B) Manter o braço do paciente na altura do coração, livre de roupas, com a palma 
da mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido.  
C) O paciente não deve ser informado sobre os valores obtidos da pressão arterial 
apenas da possível necessidade de acompanhamento. 
D) Usar cinto apertado na cintura. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Para administrar medicamentos por via oral, a equivalência abaixo está correta: 
A) 5 ml = uma colher de sobremesa. 
B) 15 ml = uma colher de sopa.  
C) 10 ml = uma colher de sopa. 
D) 3 ml = uma colher de sobremesa. 
 
 
▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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A alternativa que apresenta vias parenterais para administrar medicamentos é: 
A) Intradérmica, subcutânea e intramuscular.  
B) Cutânea, tópica e gástrica. 
C) Oral, vaginal e retal. 
D) Nasal, ocular e auricular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_. . . . . . . . .  . . . Recorte-o e leve-o consigo. . . . .  . . .  
 

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
             
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova estarão disponíveis no endereço 
eletrônico www.bomretiro.sc.gov.br no dia seguinte à aplicação da prova. 


