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 Estado de Santa Catarina 

Município de Paraíso 

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. Considere os itens a seguir sobre a Estrutura do Processo de Enfermagem (PE): 

I - Baseando-se nas relações recíprocas que se dão entre enfermeiro-pessoa, enfermeiro-família, 

enfermeiro-demais profissionais que prestam o cuidado como médico, fisioterapeuta, assistente social, 

psicólogo, dentre outros. 

II - Utilizando uma abordagem organizada em fases para atingir o seu propósito. Promove a qualidade 

do cuidado, pois evita os problemas associados somente à intuição, ou à produção de cuidados 

rotineiros. 

Baseado nos itens acima é correto afirmar que: 

A) I refere-se ao PE baseado em teorias e II refere-se ao PE flexível. 

B) I refere-se ao PE intencional e II refere-se ao PE dinâmico. 

C) I refere-se ao PE ambiental e II refere-se ao PE enfatizado. 

D) I refere-se ao PE interativo e II refere-se ao PE sistemático. 

 

02. A qualidade da informação, mais do que a quantidade, é importante para o julgamento diagnóstico 

do Enfermeiro. Dados como aqueles que representam as propriedades da resposta humana que está 

sendo julgada, como exemplo, o relato verbal de dor que pode ser considerado para se afirmar o 

diagnóstico de enfermagem de Dor (Aguda ou Crônica) são tipos de dados obtidos classificados como: 

A) Irrelevantes. 

B) Relevantes. 

C) Confiáveis. 

D) Válidos. 

 

03. “Pode ser definido como o julgamento clínico sobre as respostas humanas reais ou potenciais 

apresentadas por indivíduos, famílias e comunidades a problemas de saúde ou processos de vida. 

Fornece a base para a seleção de intervenções para atingir resultados pelos quais o enfermeiro é 

responsável. Dado que se refere às respostas humanas, é válido afirmar que dizem respeito à maneira 

como indivíduos, famílias e comunidades reagem a situações ou ao significado que atribuem a 

determinados eventos.” 

Com relação às etapas da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), o texto traz a 

descrição para: 

A) Implementação de Enfermagem. 

B) Diagnóstico de Enfermagem. 

C) Avaliação de Enfermagem. 

D) Planejamento de Enfermagem. 
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04. O indicador que expressa a razão entre a média do número de leitos ocupados por clientes e o 

número de leitos disponíveis, em um determinado período é denominado: 

A) Taxa de ocupação. 

B) Taxa de rotatividade. 

C) Taxa de benefícios. 

D) Taxa de sítio funcional. 

 

05. Os _______________________ podem ser considerados como um tipo especial de sibilo, com maior 

intensidade na inspiração, audível à distância, e que acontece nas obstruções altas da laringe ou da 

traqueia, fato que pode ser provocado por laringites agudas, câncer da laringe e estenose da traqueia. 

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

A) Atritos. 

B) Roncos. 

C) Estridores. 

D) Estertores. 

 

06. Considere verdadeiro (V) ou falso (F) sobre os focos de ausculta cardíaca e assinale a alternativa 

que traz a sequência correta: 

(__) Foco aórtico: 2º Espaço Intercostal, na borda esternal direita. 

(__) Foco pulmonar: 2º Espaço Intercostal, na borda esternal esquerda. 

(__) Foco mitral: 4º, 5º Espaço Intercostal na borda esternal esquerda. 

(__) Foco tricúspide: 5º Espaço Intercostal, na linha hemiclavicular. 

A) V – F – F – V. 

B) V – V – F – F. 

C) F – V – V – F. 

D) F – F – V – V. 

 

07. Segundo a Resolução COFEN nº 543/2017, considera-se o sistema de classificação de pacientes 

(SCP) para dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem. Para efeito de cálculo, no 

cuidado de alta dependência, como horas de enfermagem, por paciente, em 24 horas determina-se: 

A) 4 horas de enfermagem por paciente. 

B) 6 horas de enfermagem por paciente. 

C) 10 horas de enfermagem por paciente. 

D) 18 horas de enfermagem por paciente. 

http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-5432017_51440.html
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08. A distribuição percentual do total de profissionais de enfermagem deve observar o SCP e as 

proporções mínimas.  Para pacientes de cuidados mínimos e intermediários o dimensionamento 

deve ser composto por no mínimo:  

A) 33% de enfermeiros. 

B) 36% de enfermeiros. 

C) 42% de enfermeiros. 

D) 52% de enfermeiros. 

 

09. Considere à assistência de enfermagem à criança portadora de doença falciforme: 

I - Quando a assistência é iniciada já nos primeiros meses de vida, o programa preventivo 

proposto, geralmente ambulatorial, inclui: retornos periódicos para a monitorização do crescimento e 

desenvolvimento; introdução de familiares em programas educativos sobre fisiopatologia, 

consequências e limitações decorrentes da doença, alternativas terapêuticas, padrão de hidratação e 

alimentação desejável e expectativas de crescimento e desenvolvimento; estratégias de convivência 

familiar reduzindo superproteção e estimulando independência da criança.  

II - Na identificação precoce de possíveis alterações, a assistência deve incluir a coleta de 

informações da família sobre o padrão alimentar e de hidratação, surgimento de episódios hemolíticos, 

crises dolorosas, tumefação das mãos e dos pés, distensão e dor abdominais, sinais de hipóxia, infecção, 

uso indevido de analgésicos. As medidas assistenciais incluem forçar a ingestão generosa de líquidos; 

redução de atividades físicas excessivas; identificação pelos familiares de sinais flogísticos, infecciosos, 

desidratação, dor, crise de falcização e sequestro esplênico; conhecimento dos procedimentos iniciais 

frente a estas manifestações, recursos de saúde disponíveis e alternativas de contato com equipe de 

saúde.  

III - Em relação ao sequestro esplênico, deve-se alertar a família sobre a possibilidade de sua 

ocorrência, por se tratar de intercorrência grave. Nestas circunstâncias ocorre súbito desenvolvimento 

de fraqueza, palidez labial e mucosas, dispneia, pulso célere, lipotimia e aumento exagerado do baço. O 

ensino a familiares da palpação do baço e da percussão da área abdominal pode facilitar a identificação 

precoce deste quadro. A orientação deve enfatizar a necessidade de remoção imediata da criança para 

instituição de saúde para corrigir a hipovolemia ou avaliar a reversão da crise esplênica. 

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. 



 

5 

10. Baseado no diagnóstico de enfermagem “Constipação relacionada a efeitos das alterações 

gravídicas” considere as intervenções de enfermagem a seguir: 

K Encorajar a cliente a expressar seus sentimentos para seu parceiro; enfatizar 

que o sentimento instável durante a gravidez é normal. 

X Estimular cliente a repousar quando necessário e ajudá-la a encontrar os 

períodos de descanso e repouso dentro das suas atividades diárias. 

Y Encorajar a cliente a beber 8 a 10 copos de água/dia e escolher dieta rica em 

fibras. 

W Encorajar manutenção do nível de atividade física apropriada para o estágio de 

gravidez. 

Z Encorajar manutenção do nível de atividade apropriada para o estágio de 

gravidez. 

 

São intervenções de enfermagem específicas para o diagnóstico de enfermagem citado as 

apresentadas nos itens: 

A) K e X, apenas. 

B) X e Y, apenas. 

C) Y e W, apenas. 

D) W e Z, apenas. 

 

11. Em geral, não há restrições ao uso de anticoncepcionais hormonais na adolescência. Os 

anticoncepcionais hormonais combinados, compostos de estrogênio e progestogênio podem ser 

usados desde a menarca. Deve-se, entretanto, evitar o uso de anticoncepcionais só de progestogênio 

(injetável trimestral e da pílula só de progesterona – minipílula) antes dos 18 anos, pelo possível 

risco de: 

A) Aumento da calcificação óssea. 

B) Diminuição da calcificação óssea. 

C) Infecção do trato urinário. 

D) Diminuição da lubrificação genital. 

 

12. Entendendo às características clínicas trabalho de parto, considere a alternativa que traz 

características do falso trabalho de parto. 

A) Diminuição e alívio das contrações ao deambular. 

B) Contrações em intervalos regulares e com intensidade crescente. 

C) Dores predominantemente na região sacral. 
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D) Esvaecimento e dilatação progressivos do colo uterino. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

(Texto) 

 

 

13. “...como haviam destacado os estudiosos décadas atrás.” (linhas 6 e 7). No trecho retirado do Texto, 

o verbo “haviam” encontra-se no plural, pois: 

A) Concorda com o sujeito simples. 

B) Não apresenta um sujeito determinado. 

C) Concorda com o sujeito composto. 

D) Está escrito de forma incorreta. 

 

14. “A brincadeira também mostra que no mundo há regras (...)” (linhas 13 e 14). Assinale a alternativa 

em que o termo retirado do Texto exerce a mesma função sintática que a partícula “que” sublinhada 

no trecho acima: 

A) “Toda criança” (linha 1). 

B) “Desenvolvimento infantil” (linha 3). 

C) “Só” (linha 3). 

D) A partícula “que” em questão não exerce função sintática. 
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15. Sobre as orações (1) “e forma o pensamento mágico” (linha 10) e (2) “Para uma criança, qualquer 

objeto vira brinquedo.” (linhas 12 e 13) do Texto, assinale a alternativa correta: 

A) As orações (1) e (2) apresentam verbos na voz passiva e ambas restringem o sentido da oração 

principal respectiva. 

B) Tanto a oração (1) quanto a oração (2) são introduzidas por conjunções. 

C) A oração (1) desempenha função aditiva em relação à oração principal, enquanto que a oração 

(2) é assindética. 

D) As partículas “para” e “vira” presentes na oração (2) exercem a mesma função morfológica. 

 

16. De acordo com as regras de pontuação, a vírgula presente imediatamente após “aprendizagem” 

(linha 5) no Texto é de uso: 

A) Obrigatório, para isolar um elemento de valor meramente explicativo. 

B) Obrigatório, para isolar um adjunto adnominal deslocado. 

C) Obrigatório, para isolar elementos de mesma função sintática. 

D) Facultativo, para isolar um aposto.  

 

17. A segunda oração do período abaixo relaciona-se à oração principal. Apesar de não possuir 

conectivo explícito, ela mantém com a primeira oração determinado valor semântico, caracterizado 

como:  

“Não é só entretenimento; ela tem alto valor de aprendizagem, desenvolvimento do cérebro, social e 

cultural (...)” (linhas 3 a 6) 

A) Tempo. 

B) Explicação. 

C) Consecução. 

D) Fim. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

18. Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as afirmações falsas a respeito de quais as 

obras de arte são de Michelangelo: 

(__) A Última Ceia. 

(__) O Juízo Final. 

(__) Afrescos no teto da Capela Sistina. 

A) F-V-V. 

B) V-F-F. 
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C) V-F-V. 

D) F-F-F. 

 

19. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a definição de mercado comum: 

A) Circulação restrita de capitais, serviços e pessoas dos países que compõem um bloco 

econômico. 

B) Bloco de países que adotam a mesma política de desenvolvimento e uma moeda única. 

C) Aumento progressivo das tarifas alfandegárias entre os países que fazem parte do bloco 

econômico. 

D) Livre circulação de capitais, serviços e pessoas dos países que compõem um bloco econômico. 

 

20. Analise: 

Com média da população passando de 100 anos, países desenvolvidos vivem 'bomba-relógio da 

aposentadoria', diz Fórum Econômico Mundial. 

Segundo organização, deficit previdenciário de seis países somará US$ 225 trilhões em 2050 se não 

forem aplicadas mudanças como aumento da idade de aposentadoria para 70 anos. 

(fonte: g1.globo.com >acesso em 01 de junho de 2017) 

A notícia acima evidencia um problema econômico presente em vários países. Sobre o tema assinale 

a alternativa correta: 

A) Equilibrar as contas da Previdência é um desafio que está no centro do debate das reformas 

brasileiras, porém, trata-se de uma tarefa bem mais fácil para as nações desenvolvidas. 

B) Os gastos previdenciários preocupam à medida que a expectativa de vida aumenta. 

C) A recomendação do Fórum Econômico Mundial é criar políticas para restringir o acesso aos 

planos de aposentadoria, especialmente ao trabalhador informal e autônomo. 

D) O Japão e a China são países que tem a demografia como o principal gerador do déficit 

previdenciário, na China, por causa da política do filho único, e no Japão, por conta da 

tendência de envelhecimento da sua população. Por estes motivos nos casos desses países a 

principal solução é incentivar que os casais tenham mais que um filho. 

 


