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 Estado de Santa Catarina 

Município de Palma Sola – SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

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 RESPOSTA, 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. Florence Nightingale usou a sua ampla base de conhecimentos, sua compreensão da incidência e 

da prevalência da doença e seu poder agudo de observação para desenvolver uma abordagem na 

administração e construção de hospitais. O principal enfoque de Nightingale era: 

A) O controle do ambiente dos indivíduos e da família, tanto dos sadios quanto dos enfermos. Ela 

discutia a necessidade de ventilação e luz no quarto dos doentes, a disposição adequada dos 

esgotos e a nutrição adequada. 

B) Um processo interpessoal de interações terapêuticas entre a enfermeira e o paciente, com 

finalidade de esclarecer os problemas do paciente e estabelecer metas terapêuticas. 

C) A enfermagem encarada como processo interpessoal, envolvendo a interação de dois ou mais 

indivíduos em uma meta comum. 

D) Que cada pessoa é um indivíduo com potencial para crescimento, cuja personalidade se 

desenvolve pela interação. 

 

02. “A teoria do déficit do auto cuidado é o núcleo da teoria geral de ___________________, porque identifica 

quando a enfermagem é necessária. Isto é, identifica que a enfermagem é necessária quando as 

demandas de autocuidado, atuais ou futuras, excedem a ação de autocuidado.” 

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

A) Hildegard E. Peplau. 

B) Florence Nightingale. 

C) Dorothea E. Orem. 

D) Imogene M. King. 

 

03. Responda verdadeiro (V) ou falso (F) sobre o processo de raciocínio clínico e pensamento crítico 

do enfermeiro na elaboração do processo de enfermagem e assinale a alternativa que traz a 

sequência correta: 

(__) Uma das maneiras de atingir elevados índices de acurácia é melhorando o uso do pensamento 

crítico no raciocínio do processo diagnóstico. O pensamento crítico, aplicado aos pressupostos que 

geram as ações e a interpretação da informação, aumenta as chances de o enfermeiro identificar um 

diagnóstico acurado. 

(__) O enfermeiro trabalha com um número ampliado de manifestações para afirmar um diagnóstico, 

porque frequentemente são apresentadas pelo paciente todas as manifestações indicadas na 

classificação diagnóstica. 
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(__) Identificar diagnósticos de enfermagem é atividade complexa, pois trata-se da interpretação do 

comportamento humano relacionado à saúde e a escolha adequada de intervenções não depende da 

interpretação acurada das respostas humanas. 

(__) Na prática do enfermeiro, o pensamento crítico é uma dimensão da inteligência, essencial para que 

se realize o processo diagnóstico. Os enfermeiros e estudantes podem melhorar sua prática de 

enfermagem se aplicarem processos de pensamento, principalmente o pensamento crítico. 

A) V – V – F – F. 

B) V – F – F – V. 

C) F – F – V – V. 

D) F – V – V – F. 

 

04. Introduzido na década de 70 no Brasil pela professora Wanda de Aguiar Horta, o processo de 

enfermagem foi definido por ela como a dinâmica das ações sistematizadas e interrelacionadas, 

visando à assistência ao ser humano. Refere que o processo de enfermagem caracteriza-se por: 

A) Teorias e modelos teóricos. 

B) Observações e julgamentos acerca do processo de cuidar. 

C) Grupos e comunidades que necessitam de assistência de enfermagem. 

D) Interrelacionamento e dinamismo de suas fases ou passos. 

 

05. Segundo a NOB SUS/2002, o Plano Diretor de Regionalização é um instrumento de ordenamento 

do processo de regionalização da assistência em cada estado e no Distrito Federal. É baseado nos 

objetivos de: 

A) Definição de prioridades de intervenção coerentes com as necessidades de saúde da 

população e garantia de acesso dos cidadãos a todos os níveis de atenção. 

B) Conformação de sistemas funcionais e resolutivos de assistência à saúde, por meio da 

organização dos territórios estaduais em regiões/microrregiões e módulos assistenciais. 

C) Conformação de redes hierarquizadas de serviços e do estabelecimento de mecanismos e 

fluxos de referência e contrarreferência intermunicipais. 

D) Cobertura universal do esquema preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações, para 

todas as faixas etárias. 

 

06. Com relação aos Critérios diagnósticos de Infecção Primária de Corrente Sanguínea 

Laboratorialmente Confirmada (IPCSL) associada à Cateter Venoso Central (CVC) desenvolvidos pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), considere os itens a seguir: 

I – Critério 1 - Paciente acima de 28 dias com agente patogênico identificado em uma ou mais 

hemoculturas e o microrganismo identificado não está relacionado a outro foco infeccioso. 
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II – Critério 2 - Paciente apresenta pelo menos um dos seguintes sinais ou sintomas:  Febre (>38°C), 

Calafrios, Hipotensão (pressão sistólica ≤ 90 mmHg) e duas ou mais hemoculturas, coletadas em 

momentos distintos no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, positivas para agentes contaminantes 

de pele e o microrganismo identificado não está relacionado a outro foco infeccioso. 

III – Critério 3 - Para crianças > 28 dias e < 1 ano Paciente com pelo menos um dos seguintes sinais ou 

sintomas: Febre (>38°C), Hipotermia (<36ºC), apneia, bradicardia e duas ou mais hemoculturas, 

coletadas em momentos distintos no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, positivas para agentes 

contaminantes de pele. 

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. 

 

07. Com relação aos indicadores de Infecções Relacionadas à Assistência a Saúde (IRAS) definidos 

pela ANVISA, identifique a alternativa que não se enquadre nesses indicadores: 

A) Infecção Primária de Corrente Sanguínea (IPCS). 

B) Infecção Primária da Corrente Sanguínea Clínica - IPCSC (sem confirmação microbiológica) ou 

sepse clínica. 

C) Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica – PAV. 

D) Infecção de Trato Urinário associada a Cateter Venoso Central (ITU-AC). 

 

08. Com relação aos Princípios da Atenção Primária à Saúde (APS) nas Redes de Atenção à Saúde, 

define-se Longitudinalidade como: 

A) Reconhecer e atender às necessidades de saúde da população e, quando necessário, 

referenciar para outros pontos de assistência da rede. 

B) Porta de entrada, de fácil acesso (organizacional e geográfico) ao cidadão. 

C) Relação pessoal de longa duração entre profissionais de saúde e cidadãos. 

D) Compartilhamento de informações clínicas, nos diversos pontos da rede, possibilitando ao 

profissional da Atenção Básica de Saúde acompanhar o cidadão. 

 

09. “O ______________________________ consiste em executar todas as atividades próprias de uma 

organização empresarial ou não, como meios para alcançar a eficiência e a eficácia e com isto obter a 

satisfação dos objetivos individuais e organizacionais.” 

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

A) Gerenciamento. 
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B) Planejamento. 

C) Aprimoramento. 

D) Dimensionamento. 

 

10. De acordo com o Ministério da Saúde, se o início precoce do pré-natal é essencial para a adequada 

assistência, o número ideal de consultas permanece controverso. Segundo a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), o número adequado seria: 

A) Igual ou superior a 4. 

B) Igual ou superior a 6. 

C) Igual ou superior a 8. 

D) Igual ou superior a 10. 

 

11. Considere as ações a seguir sobre as atribuições profissionais no pré-natal de baixo risco: 

1 Prescrever medicamentos padronizados para o programa de pré-natal (sulfato 

ferroso e ácido fólico, além de medicamentos padronizados para tratamento 

das DST, conforme protocolo da abordagem sindrômica). 

2 Atender as intercorrências e encaminhar as gestantes para os serviços de 

urgência/ emergência obstétrica, quando necessário. 

3 Realizar exame clínico das mamas e coleta para exame citopatológico do colo 

do útero; o Desenvolver atividades educativas, individuais e em grupos 

(grupos ou atividades de sala de espera). 

4 Avaliar e tratar as gestantes que apresentam sinais de alarme. 

5 Realizar o cadastramento da gestante no Sis Pre Natal e fornecer o Cartão da 

Gestante devidamente preenchido (o cartão deve ser verificado e atualizado a 

cada consulta). 

6 Realizar exame clínico das mamas e coleta para exame citopatológico do colo 

do útero; Desenvolver atividades educativas, individuais e em grupos (grupos 

ou atividades de sala de espera). 

 

São atribuições desenvolvidas pelo Enfermeiro na assistência ao pré-natal de baixo risco de acordo 

com o Ministério da Saúde as descritas nos itens: 

A) 1, 2, 3 e 5, apenas. 

B) 2, 3 e 6, apenas. 

C) 1, 3, 5 e 6, apenas. 

D) 3, 4, 5 e 6, apenas. 
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12. Analise os itens a seguir sobre as alterações do Calendário Vacinal para 2017, responda 

verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a sequência correta: 

(__) Pneumocócica: Esquema básico com duas doses (aos 2 e 4 meses) e dose de reforço aos 12 meses 

(podendo ser aplicada até os 4 anos). Crianças não vacinadas anteriormente podem receber dose única 

dos 12 meses aos 4 anos. 

(__) HPV: Esquema básico com duas doses com 6 meses de intervalo em meninas de 9 a 14 anos e 

meninos de 12 a 13 anos. A vacina HPV passa a estar disponível nos Centros de Referência para 

Imunobiológicos Especiais – CRIE para indivíduos imunodeprimidos (indivíduos submetidos a 

transplantes de órgãos sólidos, transplantes de medula óssea ou pacientes oncológicos), que deverão 

receber o esquema de 3 (três) doses (0, 2 e 6 meses) para ambos os sexos, nas faixas etárias entre 9 e 26 

anos de idade.  Os homens de 14 a 26 anos de idade vivendo com HIV/Aids também passam a ser 

contemplados. 

(__) Hepatite A: Aplicada aos 15 meses, podendo ser aplicada até os 15 anos. 

(__) Vacinas tríplice viral e varicela: Ministério passa a disponibilizar três doses de vacina tríplice viral 

(sarampo, caxumba e rubéola) para pessoas de 12 meses até 29 anos de idade e uma dose da vacina 

varicela (atenuada) para crianças até quatro anos de idade. 

A) V – V – F – F. 

B) V – F – F – V. 

C) F – F – V – V. 

D) F – V – V – F. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. Completa corretamente as lacunas:  

O pai se pôs _________ a dialogar com os filhos, percebeu que estava sendo ignorado e disse _________ filha 

que eles estavam sendo ingratos. Ela, assim, respondeu que era devido _________ contradição explícita no 

que foi dito. 

A) à – a – a. 

B) a – à – a. 

C) à – à – a. 

D) a – à – à. 

 

14. Indique a alternativa em que o uso da vírgula não atende à norma culta: 

A) Em palestra em Washington, a presidenta do STF se contrapõe, à opinião do colega de 

Supremo Gilmar Mendes e defende proteção de conteúdo vazado à imprensa. 



 

7 

B) Não é preciso ser um gênio, para compreender que Trump, um especialista na arte de fazer as 

coisas pela metade, quer fazer com a China o mesmo que fez, com os bancos que cometeram 

o erro de emprestar dinheiro a ele: dar a menor contrapartida possível. 

C) Em palestra em Washington, a presidenta do STF se contrapõe à opinião do colega de Supremo 

Gilmar Mendes e defende, proteção de conteúdo vazado à imprensa. 

D) Não é preciso ser um gênio para compreender que Trump, um especialista na arte de fazer as 

coisas pela metade, quer fazer com a China o mesmo que fez com os bancos que cometeram o 

erro de emprestar dinheiro a ele: dar a menor contrapartida possível. 

 

15. Considerando os contextos apresentados: 

I. Marcela teve primeiro um silêncio indignado. Pretérito perfeito. 

II. Que fora a vida, se nela não houvera lágrimas. Pretérito mais-que-perfeito. 

III. (...) seja econômica e fiel.  Subjuntivo em ação que exprime fim. 

Pode-se observar como corretas: 

A) I, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) I e III apenas. 

D) I, II, III. 

 

16. Fazer uma paráfrase significa reproduzir as ideias de um texto, só que utilizando outras palavras, 

dentro de uma nova montagem. É o recurso intertextual que se faz presente, por exemplo, em 

resumos, atas e relatórios, que fazem parte do nosso cotidiano. (Fonte: E. B. Souza)  

Considerando a perspectiva apresentada pela autora, considera-se exemplo de paráfrase o contido 

na alternativa: 

A) Minha Dinda tem cascata/ Onde canta o curió/ Não permita Deus que eu tenha/ De voltar pra 

Maceió/ Minha Dinda tem coqueiros/ Da Ilha de Marajó/ As aves, aqui, gorjeiam/ Não fazem 

cocoricó. (J. Soares). 

B) Meus olhos brasileiros se fecham saudosos /Minha boca procura a “Canção do Exílio”. / Como 

era mesmo a “Canção do Exílio”? / Eu tão esquecido de minha terra.../ Ai terra que palmeiras/ 

onde canta o sabiá. (Drummond) 

C) Minha terra tem palmeiras, / Onde canta o Sabiá;/ As aves, que aqui gorjeiam, / Não gorjeiam 

como lá. 

D) A lua despencou em mim.../ Chorei ao lembrar-me, / que em mim canções morreram. (A. 

Aguiar). 

 

17. Completa corretamente as lacunas: 
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Quando _____________________ em lugar desconhecido, a vítima correu à delegacia. Acreditou ter sido 

dopada, os policiais, desconfiados de que fosse um trote de adolescente, conversaram bastante 

debochados, e a vítima, constrangida, não _________________________ nada. 

A) “se viu” – “omitiu-lhe”. 

B) “se viu” – “lhe omitiu”. 

C) “viu-se” – “lhe omitiu”. 

D) “se viu” – “omitiu-lhe”. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que extingue o foro privilegiado nos casos em que a 

autoridade cometer crimes comuns, como roubo e corrupção, saiu da pauta de votações do plenário 

do Senado nesta terça-feira (3) e voltou para análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). 

(Fonte: http://g1.globo.com/) 

Sobre o “Foro Privilegiado” é correto afirmar que:  

A) Foro privilegiado é um direito adquirido por algumas autoridades públicas, de acordo com o 

ordenamento jurídico brasileiro, garantindo que possam ter um julgamento especial e 

particular quando são alvos de processos penais. 

B) O foro privilegiado é atribuído aos indivíduos que ocupam cargos de alta responsabilidade 

pública, como: Juízes, promotores e desembargadores. 

C) Conforme consta na Constituição Brasileira de 1988, a investigação e o julgamento das 

infrações penais das autoridades com foro privilegiado é somente competência do Tribunal 

Regional Eleitoral – TRE. 

D) O foro privilegiado garante a todos os cidadãos o cumprimento da legislação jurídica, pois 

trata da garantia de igualdade entre as classes sociais. 

  

19. As vanguardas europeias foram movimentos artísticos, ocorridos na Europa durante o século XX, 

que apresentavam como principais características a oposição ao tradicionalismo e a adoção de 

projetos inovadores e experimentais. São movimentos da vanguarda européia, exceto: 

A) Cubismo. 

B) Expressionismo. 

C) Surrealismo. 

D) Barroco. 

 

20. Completa corretamente a lacuna: 
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A guerra da Síria, que começou como um levante pacífico contra o presidente _________________________, se 

converteu em um conflito brutal e sangrento que não apenas afeta a população local, mas arrasta 

potências regionais e internacionais. 

A) Benjamin Netanyahu. 

B) Bujar Nishani. 

C) Bashar al-Assad. 

D) Hamad bin Isa al-Khalifa. 

 


