
 

 

 

 

 

CARGO: ENFERMEIRO 

 
CANDIDATO: __________________________________________________________________ 

 
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

 
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.  

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas 

trocadas, numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá 

e trocará o seu caderno.  

03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – 

D). Apenas 01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a 

mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão 

será anulada.  

04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA 

ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta preta ou azul. NÃO utilize caneta com tinta 

vermelha ou lápis.  

05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.  

06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída 

em hipótese alguma.  

07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA 

ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.  

08 – Trinta Minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR 

ESTE CADERNO.  

09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão 

de Resposta.  

10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos 

presentes na sala para assinar os demais cartões resposta e acompanhar os trâmites 

finais da aplicação da prova. Isso faz parte das normas para transparência na 

fiscalização do Concurso Público.  

11. A duração da prova será de duas Horas.  

............................................................................................................................................................. 

ANOTE AQUI SUAS RESPOSTAS 
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01. Assinale a alternativa em que concordância e a articulação entre os tempos 
verbais estão adequadamente aplicadas: 
 
a) Em um processo jurídico, é de se presumir que ambas as partes querem vir 

contemplados suas demandas de forma zelosa e de acordo com os ritos que se 
fizessem necessários. 

b) Na condução dos processos, não se pode negar que a interferência de fatores 
alheios às vontades das partes, entre eles a disponibilidade financeira, sejem 
relevantes para o resultado a que se quer chegar. 

c) Em uma lide entre dois indivíduos que tem certeza de que não lhes faltem razão, 
necessita de bom senso e tolerância para ser resolvida. 

d) Se a força física valesse nas decisões de lides entre indivíduos, não teríamos 
desenvolvido instituições jurídicas em nome da paz social. 

 
02. Das frases a seguir, qual traz um sentido ambíguo por causa de sua 
construção: 
 
a) Visitamos um museu cuja qualidade artística de suas obras é indiscutível. 
b) Preocupado, o médico examinou a sua paciente que estava em estado grave. 
c) Maria saiu de casa atrasada e pegou o ônibus correndo. 
d) No teste para a peça escolar, João deixou a plateia, que aplaudiu emocionada. 
 
03. De acordo com o Novo Acordo Ortográfico, qual conjunto de palavras está 
corretamente grafado: 
 
a) anti-inflamatório – diarreia – infraestrutura – inter-hemisfério 
b) microondas – assembleia – freqüência – surrealizável 
c) auto-ônibus – sequência – zeideo – mão-de-obra. 
d) naaliano – xiita – matéria prima – pré-determinado 
 

04. Dos pares de números abaixo, os únicos que NÃO são primos entre si são: 
 
a) 2 (dois) e 8 (oito). 
b) 5 (cinco) e 7 (sete). 
c) 8 (oito) e 3 (três). 
d) 4 (quatro) e 9 (nove). 
 
05. Um paralelepípedo com 3 (três) centímetros de base, 5 (cinco) centímetros de 
altura e 6 (seis) centímetros de profundidade, possui quantos centímetros 
quadrados de área da sua superfície: 
 
a) 108 cm2. 
b) 92 cm2. 
c) 63 cm2. 
d) 126 cm2. 
 
06.  Assinale a alternativa que apresenta o valor simplificado da expressão 
abaixo: 
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07. Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos o dia do Servidor Público é 

comemorado na data de: 

a) 20 de outubro. 
b) 25 de outubro. 
c) 26 de outubro. 
d) 28 de outubro. 
 
08. Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos de Nova Erechim-SC são formas 
de provimento de cargo público, exceto: 
 
a) nomeação, readaptação; 
b) reversão, aproveitamento; 
c) aprovação, avaliação; 
d) reintegração, recondução. 
 
09. Os nomes do prefeito e do vice de Nova Erechim, nesta ordem são: 
 
a) Nédio Antônio Cassol e Ramirez Tapia; 
b) Nédio Carlos Cassol e Ramirez Eduardo Tapia; 
c) Nédio Francisco Cassol e Ramirez Carlos Tapia; 
d) Nédio Cassol e Ramirez Arthur Tapia. 
 
10. Qual é data de Emancipação político-administrativa de Nova Erechim? 
 
a) 28 de novembro de 1964; 
b) 28 de dezembro de 1964; 
c) 30 de novembro de 1965; 
d) 29 de dezembro de 1965. 
 
11. A partir de 2017, a vacina com HPV será dirigida a pacientes com baixa 
imunidade, entre esses grupos, além dos pacientes convivendo com Hiv/Aids, 
estão incluídos: 
 

a) Transplantados de órgãos sólidos, de medula óssea ou pacientes oncológicos. 
b) Portadores de Diabetes, Hipertensão Arterial e doenças autoimunes. 
c) Pacientes recebendo quimioterapia, portadores de artrites reumatoides e Lúpus 

eritematoso. 
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d) Pacientes renais crônicos dialíticos ou não, pacientes em tratamento com 
corticoides e imunoglobulinas. 

 
12. Segundo a lei 10.216 dos direitos do paciente psiquiátrico, são consideradas 
modalidades de internação psiquiátrica: 
 

a) Voluntária, involuntária e parcial. 
b) Voluntária, involuntária e compulsória. 
c) Parcial, terapêutica e judicial. 
d) Terapêutica, restritiva e compulsória. 

 
13. Com relação aos aspectos físicos e psíquicos observados nos pacientes de 
saúde mental pelas atitudes globais, responda verdadeiro (V) ou falso (F) e 
assinale a alternativa que traz a sequência correta: 
 
(__) Amaneirada: contato extremamente fácil, próximo fisicamente, trata como se 
conhecesse o entrevistador há anos, fala e pergunta sobre intimidades, sem inibição; 
(__) Beligerante: comportamento caricatural, curva-se diante do entrevistador, diz 
“vossa excelência.”; 
(__) Oposicionista ou negativista: recusa-se a participar da entrevista, se opõe a tudo 
que solicitam; 
(__) Desinibida: exige, de forma insistente, aquilo que julga ser seu direito, mesmo se 
inadequado;  
(__) Sedutora: elogia e tenta agradar o examinador, às vezes sexualmente. 
 

a) V – V – F – V – F. 
b) V – F – F – V – F. 
c) F – F – V – F – V. 
d) F – V – V – F – V. 

 
14. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa 
respectivamente a lacuna: 
 
______ trata-se do rebaixamento da consciência em grau leve a moderado. À inspeção 
inicial, o paciente pode já estar claramente sonolento ou parecer desperto, o que 
dificulta o diagnóstico. De qualquer forma, há sempre diminuição do grau de clareza do 
sensório, com lentidão da compreensão e dificuldade de concentração. 
 

a) Sopor. 
b) Coma. 
c) Amência. 
d) Obnubilação. 

 
15. Considere os itens a seguir sobre os termos utilizados em Vigilância 
Epidemiológica: 
 
 I - ANTITOXINA: toxina tratada pelo formol ou outras substâncias, que perde sua 
capacidade toxigênica, mas conserva sua imunogenicidade. Os toxóides são usados 
para induzir imunidade ativa e específica contra doenças; 
 II - ANTIGENICIDADE: capacidade de um agente, ou de fração do mesmo, 
estimular a formação de anticorpos; 
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 III - ANATOXINA (toxóide): anticorpos protetores que inativam proteínas solúveis 
tóxicas de bactérias; 
 IV - ANTROPOZOONOSE: infecção transmitida ao homem, por reservatório 
animal. 
 
É correto o que se afirma em: 
 

a) I e II, apenas. 
b) III e IV, apenas. 
c) I e III, apenas. 
d) II e IV, apenas. 

 
16. Imunidade ativa é classificada como a imunidade adquirida naturalmente 
pela: 

 
a) Infusão de imunoglobulinas. 
b) Via placentária. 
c) Infecção. 
d) Infusão de soros. 

 
17. Os testes de glicemia refletem o nível glicêmico atual e instantâneo no 
momento exato em que foram realizados, enquanto os testes de Hemoglobina 
Glicada (HbA1c) revelam a glicemia média pregressa dos últimos: 

 
a) 2 meses. 
b) 4 meses. 
c) 6 meses. 
d) 12 meses. 

 
18. Sobre as Bombas de Infusão Contínua de Insulina, considere as alternativas a 
seguir e assinale a que traz informações INCORRETAS: 
 

a) A bomba de infusão de insulina é um dispositivo mecâ- nico com comando 
eletrônico, do tamanho de um pager, pesando cerca de 80 a 100 g. Colocada 
externamente ao corpo, presa na cintura, pendurada por dentro da roupa ou no 
pescoço, a bomba de infusão deve ser usada ao longo das 24 h do dia.  

b) Na maioria dos sistemas de infusão de insulina, a bomba é ligada a um tubo 
plástico fino, que tem uma cânula flexível de teflon, com uma agulha-guia, a qual 
é inserida sob a pele, geralmente no abdome, e, por ela, envia insulina ao tecido 
subcutâneo do paciente continuamente em microdoses, de acordo com a 
dosagem previamente definida pelo médico. 

c) Outros locais de aplicação da cânula que podem ser usados, mas que 
normalmente têm menor absorção de insulina, são a região escapular, as coxas, 
pernas (panturrilha) e até mesmo os membros superiores.  

d) Áreas com lipodistrofia, cicatrizes ou quaisquer outras alterações na pele devem 
ser evitadas. As bombas de insulina são muito precisas. A liberação de insulina 
durante as 24h é automática e feita por meio de uma programação prévia, 
podendo ser constante ou variável.  

 
19. No exame físico de enfermagem ao paciente portador de Dengue com Choque 
Compensado, são achados semiológicos corretos: 
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a) Nível de consciência claro e lúcido (pode passar despercebido, caso o paciente 
não seja interrogado). 

b) Redução de pressão do pulso (≤20 mmHg), hipotensão sem registro da pressão 
arterial. 

c) Acidose metabólica, hiperpneia ou respiração de Kussmaul. 
d) Enchimento capilar muito prolongado, pele com manchas (mosqueada). 

 
20. “Perda involuntária de urina. Contínua ou intermitente, com ou sem micções 
preservadas, relacionada ou não ao esforço abdominal.” 

 
Dos achados semiológicos no exame físico urológico, o texto discorre sobre: 
 

a) Incontinência. 
b) Retenção urinária. 
c) Nictúria. 
d) Polaciúria. 

 
21. Considere os itens a seguir sobre as orientações dadas pelo Enfermeiro ao 
paciente em tratamento quimioterápico: 
 

K A camisinha deve ser utilizada somente durante as relações sexuais com 
parceiros não fixos. Para o casal, não há risco, pois, não há eliminação de 
quimioterapia no sêmen ou secreção vaginal. 

X Proibido a ingestão de bebidas alcoólicas, principalmente quando esteja 
tomando antibióticos e tranquilizantes. 

Y Durante o tratamento quimioterápico a gravidez deve ser evitada, uma vez 
que os remédios podem causar má formação fetal. 

W A queda do cabelo pode ser total ou parcial e leva geralmente de 14 a 21 
dias. Alguns clientes nessa fase preferem cortar o cabelo antes de cair. 
Outros já preferem esperar que ele caia para, então, tomar a decisão de 
cortar e/ou usar bonés, lenços e perucas. 

Z Em casos de prisão de ventre recomenda-se Optar por alimentos ricos em 
fibras como: laranja, mamão, ameixa, uva, vegetais e cereais integrais; beber 
mais líquidos (água, sucos, refrescos, por exemplo); realizar alguns exercícios 
físicos leves como, por exemplo, caminhar; estabelecer um horário regular 
para evacuar. 

  
São orientações corretas dadas pelo Enfermeiro as apresentadas nos itens: 
 

a) K, X e Y, apenas. 
b) X, Y e W, apenas. 
c) Y, W e Z, apenas. 
d) W, Z e X, apenas. 

 
22. No primeiro estágio do parto são necessárias algumas intervenções de 
enfermagem específicas relacionadas a esta fase. Com relação à essas 
intervenções é INCORRETO afirmar: 
 

a) Temperatura a cada 6 horas, exceto no caso de hipertermia ou no rompimento 
das membranas, que exigem a verificação a cada 2 horas e sempre que 
necessário. 
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b) Pressão Arterial a cada 6 horas, exceto no caso de hipertensão ou hipotensão, 
ou quando a parturiente receber medicamento que interfira na estabilidade 
hemodinâmica. Nestes casos o intervalo de verificação será definido pela equipe 
do setor. 

c) Estimular a parturiente a uma atitude ativa com movimentação e exercícios livres 
durante o trabalho de parto, parto e nascimento, favorecendo as posições 
verticais e uso de métodos não invasivos para alívio da dor. 

d) Informar a parturiente e seus familiares sobre a progressão do trabalho de parto; 
Preparar a mesa de parto usando técnica asséptica. 

 
23. Na avaliação inicial de um paciente, vítima de acidente automobilístico, o 
enfermeiro verificou que o paciente apresenta abertura ocular ao estímulo verbal, 
responde as solicitações com palavras inapropriadas e tem resposta motora 
localizando os estímulos dolorosos. Com esses achados, o profissional pontuou 
a Escala de Coma de Glasgow em: 

a) 13. 
b) 11. 
c) 9. 
d) 7. 

 
24. Na realização da ausculta respiratória, são considerados achados de ruídos 
adventícios: 

a) Som bronqueal. 
b) Murmúrio vesicular. 
c) Som broncovesicular. 
d) Creptações grossas e finas. 

 
25. Com relação ao Planejamento gerencial em Enfermagem, responda 
verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a sequência correta: 
 
(__) O planejamento se inicia à medida que se determinam objetivos a serem 
alcançados, se definem estratégias e políticas de ação e se detalham planos para 
conseguir alcançar os objetivos, se estabelece uma sequência de decisões que 
incluem a revisão dos objetivos propostos alimentando um novo ciclo de planificação; 
(__) Um planejamento adequado fornece ao administrador um meio de controle e 
estimula melhor o uso de recursos. No momento do planejamento o gerente deve 
identificar os objetivos de curto e longo prazo e as mudanças que devem ser efetuadas 
para garantir que os objetivos serão atingidos. Para identificar os objetivos de curto e 
longo prazo deve-se ter visão e criatividade; 
(__) O planejamento fornece subsídios para avaliar o desempenho da equipe e 
individualmente e deve ser simples, realistas e fixos. Quando o planejamento é bem 
feito há realização de um trabalho com qualidade, melhor uso de recurso humano e 
material e melhor controle de custos; 
(__) A segunda função gerencial é o planejamento. A palavra tem o significado de: ato 
ou efeito de organizar; disposição de alguma coisa para poder funcionar; conjunto de 
formas sistemáticas de cooperação humana para a produção e o intercâmbio de bens 
econômicos, entre outros. 
 

a) V – F – V – F. 
b) V – V – F – F. 
c) F – V – F – V. 
d) F – F – V – V. 


