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 Estado de Santa Catarina 

Município de Iporã do Oeste 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 003/2017 

 

 

 

                                                                                                                          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:  

 

 

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. “______________________ é resgatar o respeito à vida humana, levando-se em conta as circunstâncias 

sociais, éticas, educacionais e psíquicas presentes em todo relacionamento humano. Fundamenta-se na 

verdadeira essência do ser humano, abrangendo mais que relações de atenção, pois engloba a 

percepção do outro, atitudes e responsabilidades, bem como envolvimento “afetivo” nas relações 

interpessoais estabelecidas.” 

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

A) Acolher. 

B) Integralidade. 

C) Equidade. 

D) Humanização. 

 

02. Quanto aos valores da profissão de enfermagem, o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem (CEPE), no capítulo I, artigo 3º norteia a prática profissional para o respeito à vida, a 

dignidade e os direitos da pessoa humana, em todo seu ciclo vital, sem discriminação de qualquer 

natureza, estabelecendo a: 

A) Responsabilização pela promoção do ser humano nas múltiplas dimensões. 

B) Relação no sentido de desenvolver habilidades para saber ouvir com ciência e paciência as 

falas e os silêncios. 

C) Formação humana dos sujeitos que integram as instituições, além do reconhecimento dos 

limites profissionais. 

D) Valorização da dimensão humana e a consideração para com os sentimentos presentes nas 

relações de trabalho. 

 

03. Considere os itens a seguir sobre o CEPE: 

X Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos 

decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. 

Y Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, 

ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e 

coletividade. 

W Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao 

exercício profissional. 

Z Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais, em benefício da 

pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão. 
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Discorrem sobre direitos profissionais os itens apresentados em: 

A) X e Y, apenas. 

B) Y e W, apenas. 

C) W e Z, apenas. 

D) Z e X, apenas. 

 

04. Sobre os dados e informações que alimentam o Sistema de Vigilância Epidemiológica, é correto 

afirmar sobre os dados demográficos, socioeconômicos e ambientais: 

A) São obtidos através das declarações de óbitos, processadas pelo Sistema de Informações sobre 

Mortalidade. Mesmo considerando o sub-registro, que é significativo em algumas regiões do 

país, e a necessidade de um correto preenchimento das declarações, trata-se de um dado que 

assume importância capital entre os indicadores de saúde. Esse sistema está sendo 

descentralizado, objetivando o uso imediato dos dados pelo nível local de saúde. 

B) Podem ser obtidos mediante a notificação de casos e surtos, de produção de serviços 

ambulatoriais e hospitalares, de investigação epidemiológica, de busca ativa de casos, de 

estudos amostrais e de inquéritos, entre outras formas. 

C) Permitem quantificar a população e gerar informações sobre suas condições de vida: número 

de habitantes e características de sua distribuição, condições de saneamento, climáticas, 

ecológicas, habitacionais e culturais. 

D) Possibilita a constatação de qualquer indício de elevação do número de casos de uma 

patologia, ou a introdução de outras doenças não incidentes no local e, consequentemente, o 

diagnóstico de uma situação epidêmica inicial, para a adoção imediata das medidas de 

controle. Em geral, deve-se notificar esses fatos aos níveis superiores do sistema, para que 

sejam alertadas as áreas vizinhas e/ou para solicitar colaboração, quando necessário. 

 

05. “Referente à disponibilidade de instrumentos específicos de prevenção e controle, permitindo a 

atuação concreta e efetiva dos serviços de saúde com relação a indivíduos ou coletividades.” 

Com relação aos critérios aplicados pela Vigilância Epidemiológica no processo de seleção para 

notificação de doenças, o texto discorre sobre qual deles? 

A) Magnitude. 

B) Potencial de disseminação. 

C) Transcendência. 

D) Vulnerabilidade. 
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06. De acordo com o Ministério da Saúde, para investigação de intoxicações por chumbo a coleta de 

sangue deve ser: 

A) 8 ml de sangue total em tubo de EDTA e isento de coágulo. 

B) 8 ml de sangue total em tubo de Citrato de Cálcio e isento de coágulo. 

C) 8 ml de sangue total heparinizado e isento de coágulo.  

D) 8 ml de sangue total em tubo seco. 

 

07. Considere a tabela a seguir sobre a classificação do aleitamento materno segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e assinale a alternativa que traz a sequência correta: 

1 Aleitamento materno 

predominante. 

X Quando a criança recebe, além do leite materno, 

qualquer alimento sólido ou semissólido com a 

finalidade de complementá-lo, e não de substituí-lo. 

2 Aleitamento materno 

complementado. 

Y Quando a criança recebe leite materno e outros tipos de 

leite. 

3 Aleitamento materno 

misto. 

Z Quando a criança recebe, além do leite materno, água 

ou bebidas à base de água (água adocicada, chás, 

infusões), sucos de frutas e fluidos rituais. 

 

A) 1 – Z; 2 – X; 3 – Y. 

B) 1 – Z; 2 – Y; 3 – X. 

C) 1 – Y; 2 – X; 3 – Z. 

D) 1 – Y; 2 – Z; 3 – X. 

 

08. Responda verdadeiro (V) ou falso (F) com relação às características do leite materno e assinale a 

alternativa que traz a sequência correta: 

(__) A concentração de carboidratos no leite aumenta no decorrer de uma mamada. Assim, o leite do 

final da mamada (chamado leite posterior) é mais rico em energia (calorias) e sacia melhor a criança, 

daí a importância de a criança esvaziar bem a mama. 

(__) O leite humano possui numerosos fatores imunológicos que protegem a criança contra infecções. A 

IgA secretória é o principal anticorpo, atuando contra microrganismos presentes nas superfícies 

mucosas. 

(__) O leite materno contém outros fatores de proteção, tais como anticorpos IgM e IgG, macrófagos, 

neutrófilos, linfócitos B e T, lactoferrina, lisosima e fator bífido. Esse favorece o crescimento do 

Lactobacilus bifidus, uma bactéria não patogênica que acidifica as fezes, dificultando a instalação de 

bactérias que causam diarreia, tais como Shigella, Salmonella e Escherichia coli. 
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A) V – V – F. 

B) V – F – F. 

C) F – V – V. 

D) F – F – V. 

 

09. Para uma gestante com náuseas o enfermeiro atribuiu na Unidade Básica de Saúde, o diagnóstico 

de enfermagem “Sensação subjetiva desagradável caracterizada por salivação aumentada”. Com 

relação às intervenções propostas para esse diagnóstico, é INCORRETO afirmar: 

A) Orientar quanto aos intervalos de uma refeição e outra, não ultrapassando três horas sem 

ingestão de alimentos.  

B) Orientar a ingestão de 2000 ml de líquido nas 24h. 

C) Encaminhar ao nutricionista em caso de agravo do quadro. 

D) Orientar quanto à correção da postura ao sentar-se e ao andar. 

 

10. O diagnóstico de enfermagem “Alteração na pigmentação da pele, relacionada a mudanças 

hormonais, caracterizada por manchas escuras na face” pode ser atribuído a gestante por qual dos 

achados no exame físico a seguir: 

A) Fraqueza e desmaio. 

B) Cloasmas. 

C) Constipação intestinal e flatulências. 

D) Ansiedade e insônia. 

 

11. Com relação aos possíveis diagnósticos de enfermagem utilizados em pediatria, dentro das 

necessidades de regulação neurológica, assinale a alternativa correta: 

A) Integridade da pele prejudicada, Icterícia neonatal. 

B) Termorregulação ineficaz, Hipertermia, Hipotermia. 

C) Débito cardíaco diminuído, Risco de choque, Risco de sangramento. 

D) Comportamento desorganizado do bebê, Risco de comportamento desorganizado do bebê, 

Risco de confusão aguda. 

 

12. Considere os itens a seguir sobre as teorias de enfermagem: 

I - A enfermagem deve satisfazer as necessidades físicas e psicológicas, sociais e espirituais, para tanto, 

deve usar instrumentos como: relações interpessoais sociologia e comunicação. 
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II - Associa o estado de saúde do cliente aos fatores ambientais, percebidos por meio da observação e 

coleta de dados; Trabalha-se com enfoque em caracteres ambientais gerais como: iluminação, ruído, 

higiene ambiental e pessoal, água pura, ambiente externo, utensílios do paciente e aspecto nutricional. 

Baseado nos itens acima é correto afirmar que: 

A) I refere-se à teoria de Faye Abdellah e II refere-se à teoria de Florence Nightingale. 

B) I refere-se à teoria de Dorothea Orem e II refere-se à teoria de Martha Rogers. 

C) I refere-se à teoria de Virgínia Henderson e II refere-se à teoria de Wanda Horta. 

D) I refere-se à teoria de Hidelgard Peplau e II refere-se à teoria de Imogene King. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO 
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13. Sobre o texto, analise os itens abaixo: 

I. Aprender um idioma à distância é benéfico para alunos que não possuem conhecimento na língua 

estrangeira, pois além de ser um método prático, o aluno adquire facilmente fluência no idioma 

estudado. 

II. Um curso à distância oferece ao aluno iniciante no idioma a capacidade para elaborar obras de 

literatura ou trabalhos mais técnicos. 

III. O aprendizado de qualquer idioma via internet é, sim, benéfico. No entanto, é importante levar em 

consideração o nível de conhecimento e fluência do aluno. 

Estão corretos: 

A) Item I, apenas. 

B) Item III, apenas. 

C) Item II e III, apenas. 

D) Todos os itens. 

 

14. Analisando a estrutura do texto, concluímos que o parágrafo iniciado na linha 30 é: 

A) Conclusivo, pois inicia com um conectivo conclusivo, fecha a ideia do autor, confirmando a 

tese defendida no texto. 

B) Introdutório, pois desperta a curiosidade do leitor sendo objetivo e claro, introduzindo a tese 

a ser defendida no texto. 

C) Evolutivo, pois é nele que temos o desenvolvimento do tema para entendimento do leitor, 

através de dissertações. 

D) Abstract, pois é a parte fundamental em qualquer texto, sendo indispensável seu uso ao fim 

da dissertação. 

 

15. Analise a oração a seguir: “Na escola, os alunos leram os livros.” 

Na oração, o termo sublinhado exerce função sintática de: 

A) Verbo transitivo direto. 

B) Verbo transitivo indireto. 

C) Verbo de ligação. 

D) Verbo intransitivo. 

 

16. Assinale a alternativa em que o acento grave, indicador de crase, foi empregado incorretamente: 

A) Vou à Porto Alegre todos os fins de semana visitar meu namorado. 

B) Dediquei àquela mulher todo o meu amor. 

C) Pedro e Mariz chegaram às dez horas. 
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D) Estudos apontam que fumar é prejudicial à saúde. 

 

17. De acordo com as normas de concordância verbal, assinale a alternativa que apresenta 

concordância incorreta: 

A) Pesquisa aponta que 75% da população gostam de passear nos fins de semana.  

B) Qual de nós será escolhido para substituir o cargo de Felipe? 

C) São Paulo destaca-se pelas suas grandes indústrias. 

D) Nossa amiga é uma das que participam de concursos de beleza na cidade. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

18. A Ilha de Santa Catarina fica na cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina. 

Existem atualmente três pontes que ligam a Ilha de Santa Catarina ao continente, assinale a 

alternativa que apresenta a denominação de uma delas: 

A) Ponte Hercílio Luz.  

B) Ponte Cidade Nova. 

C) Ponte Pênsil Antiga. 

D) Ponte Anita Garibaldi. 

 

19. “Alguns pinguins e um golfinho foram encontrados mortos nos últimos dias no litoral catarinense. 

De junho a setembro é normal que nosso litoral seja visitado por pinguins juvenis vindos das colônias de 

reprodução na Patagônia e que param em nossas praias em busca de alimentos, explica a veterinária 

Cristiane Kolesnikovas.” 

(fonte adaptada: g1.globo.com>acesso 27 de julho de 2017)  

A autoridade a ser acionada, caso se encontre um pinguim na praia, é: 

A) Polícia Civil. 

B) Polícia Militar Ambiental. 

C) Polícia Federal. 

D) Polícia Científica.  

  

20. Segundo o Art. nº 205 da Lei Orgânica de Iporã do Oeste – SC, é dever do Município garantir, 

exceto: 

A) Educação igualitária.  

B) Atendimento ao aluno, no ensino fundamental, por meio de programas suplementares de 

material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/em-sc-51-das-criancas-que-tomaram-1-dose-da-vacina-da-gripe-nao-voltaram-para-reforco-diz-dive.ghtml
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C) Educação inclusiva que garanta as pré-condições de aprendizagem e acesso aos serviços 

educacionais, a reinserção no processo de ensino de crianças e jovens em risco social, o 

analfabetismo digital, a educação profissionalizante e a provisão de condições para que o 

processo educativo utilize meios de difusão, educação e comunicação 

D) Atendimento preferencialmente domiciliar para alunos deficientes físicos. 

 


