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Estado de Santa Catarina 
Prefeitura Municipal de Palma Sola 

Caderno de Provas 
Edital de Processo Seletivo nº 001/2016 

 
 

 
                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 
                                                                                                                                         Português  
                                                                                                                                         Matemática 

 
 

Prova para provimento do cargo de 
“ENFERMEIRO” 

 
 

TIPO DE PROVA: 01  

 
 
INSTRUÇÕES: 
 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, 

numeradas de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
VOCÊ DEVE: 
 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o 
quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA ao qual ela corresponder, 
conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e preencher 
essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito): → 
 
ATENÇÃO: 
 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de 
sua prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 
CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do 
local de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. Para correta aferição da pressão arterial basal da gestante, é incorreta a recomendação: 

A) Deve ser mensurada com esfigmomanômetro calibrado há no máximo seis meses. 

B) O manguito deve ser de tamanho adequado para o diâmetro do antebraço da paciente 

grávida que deve estar na posição sentada. 

C) Deve-se manter a artéria braquial no nível do coração, e a mensuração deve ocorrer em seis 

ocasiões distintas durante o tempo da consulta de enfermagem. 

D) Como marcador da pressão arterial diastólica deve-se utilizar a fase V de Korotkoff 

(desaparecimento completo da bulha cardíaca). 

 

02. A demanda fetal de ferro é suprida à custa do organismo materno. O concepto é exigente e 

eficiente parasita, e o sinciciotrofoblasto é tecido extremamente competente em extrair e 

sequestrar nutrientes da circulação da mãe. As necessidades de ferro durante a gestação totalizam 

cerca de: 

A) 400mg. 

B) 600mg. 

C) 800mg. 

D) 1000mg. 

 

03. O enfermeiro deverá orientar as gestantes de baixo risco e suas famílias sobre: 

I - A importância do pré-natal, da amamentação, vacinação, preparo para o parto; realizar 

consulta de pré-natal de gestação de baixo risco; solicitar exames de rotina e orientar tratamento 

conforme protocolo do serviço; orientar da periodicidade quinzenal das consultas até 30 semanas de 

gestação e, a seguir, semanal; ser realizado um acompanhamento multidisciplinar e multiprofissional. 

II - Encaminhar gestantes identificadas como de risco para o médico; orientar sobre a gestação 

de alto-risco não complicada que sugere-se, no mínimo, uma consulta mensal com especialista 

indicado para o caso; realizar exame ultrassonográfico obrigatório antes de 20 semanas e, após 26 

semanas, a cada 15 dias. 

III - Solicitar Dopplerfluxometria e/ou perfil biofísico fetal quinzenal, após 26 semanas, se 

possível intercalados com a ultrassonografia; solicitar em caso de fluxo fetal centralizado e não 

havendo condições para interrupção da gestação, doppler venoso e/ou perfil biofísico fetal; realizar 

atividades com grupos de gestantes, grupos de sala de espera; fornecer o cartão da gestante 

devidamente atualizado a cada consulta e realizar coleta de exame citopatológico. 
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A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

04. “A gestante não deve engordar mais do que ____________________________________ durante a gestação. 

O ganho muito rápido ou excessivo de peso é prejudicial a gestante e seu bebê pois, entre outras 

complicações, pode ser fator desencadeante da pressão alta específica da gravidez e/ou da diabetes 

gestacional, com consequências ruins a ambos.” Completa corretamente a lacuna do texto a 

alternativa: 

A) Dez quilos. 

B) Doze quilos. 

C) Quinze quilos. 

D) Vinte quilos. 

 

05. Quando a criança recebe leite materno e outros tipos de leite, caracterizamos: 

A) Aleitamento materno parcial. 

B) Aleitamento materno complementado. 

C) Aleitamento materno predominante. 

D) Aleitamento materno direto. 

 

06. Dos postos-chave a serem observados durante a pega do bebê, assinale a alternativa que indica 

incorretamente sinal de boa pega: 

A) Mais aréola visível acima da boca do bebê. 

B) Boca bem aberta. 

C) Lábio inferior virado para fora. 

D) Queixo distante da mama. 

 

07. Das relações profissionais descritas no Código de Ética de Enfermagem, Apoiar as iniciativas 

que visem ao aprimoramento profissional e à defesa dos direitos e interesses da categoria e da 

sociedade são medidas descritas como: 

A) Deveres profissionais. 
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B) Responsabilidades profissionais. 

C) Direitos profissionais. 

D) Infração ética. 

 

08. São descritos como proibições aos profissionais de Enfermagem dentro do Código de Ética, 

exceto: 

A) O profissional de Enfermagem intimado como testemunha deverá comparecer perante a 

autoridade e, se for o caso, declarar seu impedimento de revelar o segredo profissional. 

B) Franquear o acesso a informações e documentos a pessoas que não estão diretamente 

envolvidas na prestação da assistência, exceto nos casos previstos na legislação vigente ou 

por ordem judicial. 

C) Divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos de forma que os envolvidos possam 

ser identificados. 

D) Eximir-se da responsabilidade por atividades executadas por alunos ou estagiários, na 

condição de docente, Enfermeiro responsável ou supervisor. 

 

09. A teoria ambiental tem como foco principal o Ambiente e descreve que o homem é um indivíduo 

cujas defesas naturais são influenciadas por um ambiente saudável ou não. Essa teoria foi 

desenvolvida por: 

A) Dorothea Orem. 

B) Irmã Calista Roy. 

C) Wanda Horta. 

D) Florence Nightingale. 

 

10. Com relação às teoristas de enfermagem e suas teorias desenvolvidas é incorreto o que se 

afirma em: 

A) Teoria das necessidades básicas: Virgínia Henderson. 

B) Teoria Holística: Myra E. Levine. 

C) Teoria do Modelo Conceitual do Homem: Martha Rogers. 

D) Teoria das Relações Interpessoais de Enfermagem: Imogenes King. 

 

11. Analise as asserções sobre o gerenciamento de enfermagem e assinale a alternativa correta: 

I - A essência do enfermeiro está no cuidado, seja com o outro ou com a gerência de quem cuida 

do outro, a equipe de enfermagem. A liderança para o cuidado tende a se desenvolver de forma quase 
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inevitável como habilidade do enfermeiro. Nas relações de enfermagem, o enfermeiro, líder da equipe, 

funciona como inspiração para os demais membros, que tendem a seguir seus exemplos. Por meio de 

sua conduta profissional peculiar, que tem o cuidado como essência de sua formação, é convidado a 

intermediar as relações e difundir a valorização do cuidado dentro da equipe de saúde, sabendo ouvir, 

estando disponível, demonstrando responsabilidade e boa comunicação. 

II - Em uma representação cognitiva, a administração característica de um modelo de 

liderança baseado no poder pode ser caracterizada por uma pirâmide que parte de uma base formada 

pelos empregados e segue para o chefe. Nesse tipo de organização, os propósitos da equipe de 

enfermagem perdem o sentido, uma vez que o foco é o chefe (o enfermeiro), e não o cuidado ao cliente. 

A liderança, nesse modelo, se inicia no líder e tem o mesmo como fim, tratando-se, portanto, de uma 

liderança sem propósitos. O modelo de liderança pelo poder ainda mantém-se presente em algumas 

equipes de saúde no contexto atual, condicionando enfermeiros a supervalorizar a tarefa em 

detrimento do relacionamento com os membros da equipe, o que acaba prejudicando a própria tarefa 

de cuidar do cliente. 

A) Somente a afirmativa I está correta. 

B) Somente a afirmativa II está correta. 

C) Todas as afirmativas estão corretas. 

D) Nenhuma das afirmativas está correta. 

 

 

12. Para responder a questão analise a figura abaixo: 
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A tabela acima indica os erros mais comuns entre profissionais de Enfermagem em uma Unidade 

Básica de Saúde (UBS) em Ribeirão Preto, São Paulo. Baseado nos dados da tabela, podemos afirmar 

com certeza que: 

A) A administração de medicações erradas é um dos principais erros relacionados à medicação 

dentro dessa UBS. 

B) Local incorreto e dose incorreta são os erros mais frequentes dentro da UBS de Ribeirão 

Preto. 

C) Diluição inadequada juntamente com a falta de avaliação prévia do paciente são os erros 

menos comuns associados à prática de administração de medicamentos. 

D) Via incorreta e paciente incorreto são erros pouco frequentes dentro da UBS. 

 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

(Texto) 
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13. Em relação às ideias do Texto, julgue as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. Embora muitos islâmicos não pratiquem atos violentos e se submetam à cultura ocidental, seu 

verdadeiro desejo é que o islamismo prevaleça sobre as demais religiões.  

II. As pessoas não entendem o verdadeiro significado da cultura islã, por isso, oprimem os atentados 

terroristas sem embasamento teórico em relação à origem do problema. 

III. O terrorismo muçulmano não é atual e, assim como os indivíduos, pode trazer boas contribuições 

em diversas áreas, como na ciência. 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas III está correta. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

14. Analise abaixo, o trecho do Texto e assinale a conclusão correta a seu respeito: 

“No entanto, é bastante difícil para um muçulmano, ao ver guerreiros, ainda que terroristas, lutando 

para islamizar o mundo, condená-los de maneira mais veemente” (linhas 24 a 27) 

A) Apesar de ser difícil para os muçulmanos condenarem guerreiros terroristas, é necessário 

que o faça logo. 

B) Entretanto, bastantes guerreiros não são condenados pois não é fácil defender o islamismo 

veementemente no mundo. 

C) Ver guerreiros terroristas lutando não é fácil para o islamismo, por isso, não é possível 

condená-los. 

D) Embora terrorista, não é fácil um guerreiro lutando pelo islamismo ser condenado 

fortemente por um muçulmano. 

 

15. Em relação às estruturas linguísticas do texto, assinale a alternativa incorreta: 

A) A partícula “onde” (linha 22) é classificado como um pronome relativo e exerce a função 

sintática de adjunto adverbial. 

B) Na expressão “já se via” (linha 14) há um erro de concordância verbal, devendo o verbo ser 

substituído por “viam” para sua correção. 

C) A forma verbal “há” (linha 8) poderia ser corretamente substituída por “faz”, permanecendo 

impessoal. 
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D) A locução verbal “tenha contribuído” (linha 2) poderia ser corretamente substituída por 

“contribuíra”, sem alteração de sentido. 

 

16. Em relação à pontuação do Texto, assinale a alternativa correta: 

A) A vírgula imediatamente após “que” (linha 13) poderia ser corretamente suprimida, sem 

alteração de correção ou de sentido da frase. 

B) As vírgulas que isolam a expressão “ainda que terroristas” (linha 25) poderiam ser 

substituídas simultaneamente por travessões, sem alteração da correção da frase. 

C) A vírgula imediatamente após “Atualmente” (linha 9) não pode ser suprimida, pois isola 

termo deslocado na oração. 

D) As vírgulas que isolam a expressão “para o muçulmano” (linha 17) não podem ser 

suprimidas sem alteração de significado ou de correção da frase. 

 

17. Assinale a alternativa em que a partícula “que” exerce a mesma função sintática que a primeira 

partícula “que” (linha 6) do Texto: 

A) “Que” (linha 2). 

B) “Que” (linha 7). 

C) “Que” (linha 10). 

D) Primeiro “que” (linha 16). 

 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

18. Um terreno de R$ 65.000,00 é financiado em 8 anos, a juros compostos de 0,7% a.m. Qual o 

valor total que o cliente pagará no terreno? 

A) R$ 95.786,32 

B) R$ 103.786,98 

C) R$ 126.982,11 

D) R$ 135.879,45 

 

 

19. Qual a soma dos 12 primeiros termos da sequência (4, 12, 36, ...) 

A) 236.196 
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B) 354.292 

C) 708.588 

D) 1.062.880 

 

 

20. Pretende-se encher uma bexiga até que ela atinja 20 cm de diâmetro. Considere que essa bexiga 

é esférica. Quantos litros de água serão necessários? 

A) 4,2 litros. 

B) 3,8 litros. 

C) 3,1 litros. 

D) 2,5 litros. 

 

 


