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PROCESSO SELETIVO 001/2017 – BOM RETIRO/SC 
 

CADERNO DE PROVA 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 
 

• Confira se a impressão do caderno de prova está legível e com todas as páginas impressas. Caso necessário 
solicite um novo caderno.  

• Verifique se as informações impressas no cartão resposta estão corretas. Em caso de divergência, notifique 
imediatamente o fiscal.  

• O tempo máximo de duração da prova é de 3 horas.  
• Somente será permitida a sua retirada da sala após uma hora do início da prova.  
• Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala até que todos concluam a prova e possam sair juntos.  
• Será eliminado deste Processo Seletivo o candidato que for surpreendido, durante a realização da prova, em 

comunicação com outros candidatos, fazendo qualquer espécie de consulta em livros, códigos, manuais, 
impressos ou quaisquer anotações, ou utilizando máquina calculadora, estiver fazendo uso ou for encontrado de 
posse de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, pager, telefone celular, relógios digitais, 
walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, calculadora, controle remoto, alarme de 
carro) ou quaisquer outros componentes ou equipamentos eletrônicos em funcionamento ou não, bem como 
protetores auriculares; estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte. Portanto, deixe todo 
material guardado conforme orientação do fiscal.  

• Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho. 
• Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS. 
• Este Caderno de Prova, é constituído de 25 (vinte e cinco) questões objetivas, cada uma com quatro alternativas 

(A,B,C,D), sendo apenas uma considerada correta. Estão distribuídas da seguinte forma: 01 a 05 – Língua 
Portuguesa. 06 a 10 – Matemática/Raciocínio Lógico. 11 a 15 – Conhecimentos Gerais/Atualidades. 16 a 25 – 
Conhecimentos Específicos. 

 
ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA 
 

• Assine o cartão resposta e preencha somente uma alternativa por questão, utilizando exclusivamente caneta 
esferográfica com tinta azul ou preta.  

• Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não 
houver marcação. 

• Não rasure nem amasse o Cartão de Respostas.  
• O cartão resposta não será substituído em caso de marcação errada ou rasura.  
• Diante de qualquer dúvida, você deve comunicar-se com o fiscal.  
• Leia atentamente as orientações no CARTÃO RESPOSTA. 
 
 

 
 
 
 

Boa prova! 
 
 

PROVA 

01 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
(Questões de 1 a 5) 

 
01) “Algum tempo hesitei se devia abrir estas 
memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria 
em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha 
morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo 
nascimento, duas considerações me levaram a adotar 
diferente método: a primeira é que eu não sou 
propriamente um autor defunto, mas um defunto 
autor, para quem a campa foi outro berço; a segunda 
é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. 
Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs 
no introito, mas no cabo: diferença radical entre este 
livro e o Pentateuco”. (Machado de Assis, in 
Memórias Póstumas de Brás Cubas) 
 
Pode-se afirmar, com base nas ideias do autor-
personagem, que o se trata de um: 
 
A) Texto Jornalístico. 
B) Texto Religioso. 
C) Texto Científico. 
D) Autobiográfico.  
 

02) No texto, foi usada a palavra “introito” que 
significa – 1 . parte inicial, começo, início; 2. Oração 
com que o padre dá início à missa na igreja católica. 
Essa palavra é classificada, segundo as normas 
gramaticais, como: 
 
A) Oxítona – terminada em ‘o’ não leva acento. 
B) Paroxítona – terminada em ‘o’ não leva acento. 
C) Proparoxítona – com encontro vocálico/ditongo ‘ei, 
oi’ não leva acento. 
D) Paroxítona – com encontro vocálico/ditongo ‘ei, oi’ 
não leva acento. 
 

03) Assinale a alternativa na qual todas as palavras 
estão acentuadas corretamente: 
 
A) Amável, táxi, jibóia 
B) Geléia, bônus, hífen 
C) Refém, bacharéis, impossível  
D) Açúcar, pingüim, também 
 

04) "Muito bom aquele encanador. Colocou em nossa 
casa vários canos furados.". Esta frase trata-se de qual 
tipo de figura de linguagem? 
 
A) Metonímia 

B) Ironia 
C) Indireta 
D) Antítese 
 

05) São palavras que devem ser escritas com “SS”, 
EXCETO: 
 
A) Escasso. 
B) Impressão. 
C) Assessor. 
D) Excessão.  
 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 
(Questões de 6 a 10) 

 
06) Ana Maria comprou um celular no valor de R$ 
967,92, divididos em 8 parcelas (Sem juros). Ao pagar 
a 5º prestação recebeu de presente de seu pai, o 
restante do dinheiro para a quitação do celular. 
Quanto Ana Maria recebeu? 
 
A) R$ 362,97 
B) R$ 360,99 
C) R$ 600,00 
D) R$ 200,50 
 

07) Observe as figuras abaixo, descubra a lógica e 
responda que número deve ser colocado no local do 
“?”: 

 
A) 45 
B) 25 
C) 40 
D) 35 
 

08) Mariana ganhou um pote com jujubas que pesa 
420 gramas. Mariana retirou do pote metade das 
jujubas e percebeu que este passou a pesar 235 
gramas. Quantas gramas tem o pote vazio? 
 
A) 25 gramas. 
B) 40 gramas. 
C) 45 gramas. 
D) 50 gramas. 
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09) Esta sequência de palavras segue uma lógica:  
 
- ABSTRATO 
- IBOPE 
- ALCOÓLICOS  
- BRADO 
 
Uma quinta palavra que daria continuidade lógica à 
sequencia poderia ser:  
 
A) AMOR 
B) FAROL 
C) FANTÁSTICO 
D) OBEDECER 
 

10) Os números no interior do círculo representado na 

figura abaixo foram colocados a partir do número 5 e 

no sentido horário, obedecendo a um determinado 

critério. 

 
Segundo o critério estabelecido, o número que deverá 
substituir o ponto de interrogação é: 
 
A) 98 
B) 129 
C) 139 
D) 120 
 

ATUALIDADES 
(Questões de 11 a 15) 

 
11) ) Leia a frase abaixo e complete as lacunas com a 
alternativa correta: 
 
A Assembleia Legislativa de Santa Catarina – ALESC, é 
composta por ________ Deputados _____________ 
eleitos pelo povo, tendo como Missão representar a 
sociedade catarinense, promovendo o estado 
______________ de direito. 
 
A) 36 – Estaduais – Democrático. 
B) 16 – Federais – Democrático. 

C) 36 – Estaduais – Monárquico. 
D) 40 – Estaduais – Democrático. 
 

12) Leia a frase abaixo e complete a lacuna com a 
alternativa correta: 
 
A Lei N° 1.845/06 de 28 de agosto de 2006, instituiu a 
________________ como ave símbolo do município de 
Bom Retiro, simbolizando a riqueza da fauna Serrana, 
localizado na entrada do Santuário Diocesano Nossa 
Senhora Aparecida. 
 
A) Gavião serrano. 
B) Curucaca. 
C) Gralha azul. 
D) Canário da telha. 
 

13) A Lei 11.920/2001, sancionada pelo Governo do 
Estado de Santa Catarina em 26 de setembro de 2001 
e posteriormente consolidada pela Lei 16.722/2015, 
confere qual denominação adjetiva ao município de 
Bom Retiro: 
 
A) Capital Catarinense dos Belos Panoramas. 
B) Capital Catarinense do Vime. 
C) Capital Catarinense do Churrasco. 
D) Capital Catarinense do tropeirismo. 
 

14) O município de Bom Retiro possui uma área de 
1.055,50 km2, fazendo divisa com oito municípios. 
Assinale a alternativa que corresponde a todos os 
município limítrofes com Bom Retiro: 
 
A) Urubici, Rio Rufino, Bocaína do Sul, Otacílio Costa, 
Petrolândia, Chapadão do Lageado, Alfredo Wagner e 
Anitápolis. 
B) Urubici, Rio Rufino, Painel, Otacílio Costa, 
Petrolândia, Chapadão do Lageado, Alfredo Wagner e 
Anitápolis. 
C) Urubici, Rio Rufino, Bocaína do Sul, Otacílio Costa, 
Petrolândia, Ituporanga, Alfredo Wagner e Anitápolis. 
D) Urubici, Rio Rufino, Bocaína do Sul, Otacílio Costa, 
Petrolândia, Chapadão do Lageado, Alfredo Wagner e 
Lages. 
 

15) Bom Retiro é conhecido por suas belezas naturais, 
e por manter vivas suas tradições, culturas e 
festividades, além de possuir grande potencial 
turístico.  
Qual dos potenciais turísticos apresentados nas 
alternativas se localiza no município de Bom Retiro? 

5 

9 

17 33 

65 
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A) Morro do Costão do Frade.  
B) Serra do corvo branco. 
C) Pico das bandeiras. 
D) Morro da fumaça. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 (Questões de 16 a 25) 

 
16) “Art. 31 - Prescrever medicamentos e praticar ato 
cirúrgico, exceto nos casos previstos na legislação 
vigente e em situação de emergência.” 

 
O artigo 31 do Código de Ética dos profissionais de 
Enfermagem discorre sobre uma proibição 
profissional associada às relações: 
 
A) Profissionais. 
B) Com a pessoa, família e comunidade. 
C) Com as organizações de categoria. 
D) Com os profissionais de enfermagem, saúde e 

outros. 
 

17) Qual dos itens a seguir não representa uma 
proibição profissional descrita no Código de Ética dos 
profissionais de Enfermagem: 
 
A) Art. 68 - Registrar no prontuário, e em outros 

documentos próprios da enfermagem, 
informações referentes ao processo de cuidar da 
pessoa. 

B) Art. 69 - Estimular, promover e criar condições 
para o aperfeiçoamento técnico, científico e 
cultural dos profissionais de Enfermagem sob sua 
orientação e supervisão.  

C) Art. 70 - Estimular, facilitar e promover o 
desenvolvimento das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, devidamente aprovadas nas 
instâncias deliberativas da instituição.  

D) Art. 71 - Incentivar e criar condições para 
registrar as informações inerentes e 
indispensáveis ao processo de cuidar. 

 

18) Analise o trecho e assinale a alternativa que 
completa corretamente a lacuna:  
 
A __________ consiste na proibição do exercício 
profissional da enfermagem por um período não 
superior a 29 (vinte e nove) dias e será divulgada nas 
publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional 

de Enfermagem, jornais de grande circulação e 
comunicada aos órgãos empregadores. 

 
A) Advertência. 
B) Censura. 
C) Suspensão. 
D) Cassação. 

 

19) Por humanização entendemos a valorização dos 
diferentes sujeitos implicados no processo de 
produção de saúde: usuários, trabalhadores e 
gestores. Os valores que norteiam esta política são a 
autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a co-
responsabilidade entre eles, o estabelecimento de 
vínculos solidários e a: 

 
A) Participação coletiva no processo de gestão. 
B) Gestão centralizada e vertical. 
C) Pactuação democrática e coletiva. 
D) Programação comprometida da humanização. 

 

20) A Humanização do SUS se operacionaliza com: 
 
 I- O trabalho em rede com equipes 
multiprofissionais; 
 II- A identificação das necessidades, desejos e 
interesses dos diferentes sujeitos do campo da saúde; 
 III- O pacto entre os diferentes níveis de gestão 
do SUS (federal, estadual e municipal), entre as 
diferentes instâncias de efetivação das políticas 
públicas de saúde (instâncias da gestão e da atenção), 
assim como entre gestores, trabalhadores e usuários 
desta rede. 

 
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. 
 

21) Analise o trecho e assinale a alternativa que 
completa corretamente a lacuna:  

 
O __________ é um aumento súbito na pressão dos 
capilares pulmonares, levando ao extravasamento de 
líquido para os alvéolos, deixando o pulmão menos 
elástico e com menos superfície de contato para troca 
de gases, manifestando-se por dificuldade 
respiratória. É um quadro clínico crítico, decorrente da 
incapacidade do ventrículo esquerdo em bombear o 
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sangue para válvula aórtica, causando um acúmulo de 
líquido nos pulmões. 

 
A) Edema Agudo de Pulmão. 
B) Enfisema Pulmonar. 
C) Pneumotórax. 
D) Derrame Pleural. 

 

22) A dismenorréia ou menstruação dolorosa pode 
surgir antes, no desencadeamento ou durante o ciclo 
menstrual. Em seu mecanismo estão presentes 
fenômenos espasmódicos, vasculares, congestivos e, 
com frequência, também os: 

 
A) Anatômicos. 
B) Hormonais. 
C) Psicológicos. 
D) Dissociativos. 

 

23) Analise o trecho e assinale a alternativa que 
completa corretamente a lacuna:  

 
O corrimento vaginal, chamado ________________, é 
representado pela saída de secreção de coloração e 
abundância variável. A fisiológica é uma secreção 
normalmente produzida pelas mucosas vulvares, 
endocervical, ectocervical e, sobretudo vaginal que 
pode ocasionar corrimento sem dar motivo para 
inquietação e/ ou tratamento. 
 
A) Logorreia. 
B) Leucorreia. 
C) Menstruação. 
D) Menacme. 

 

24) Durante a mensuração dos SSVV, após a medição 
da Pressão Arterial (PA), o auxiliar de enfermagem 
anota que o paciente apresenta-se hipertenso, pois 
apresentou uma medida de PA de: 
 
A) 120x80 mmHg. 
B) 130x70 mmHg. 
C) 110x80 mmHg. 
D) 140x90 mmHg. 

 

25) O método contraceptivo Ogino-Knaus é conhecido 
popularmente como: 
 
A) Coito interrompido. 
B) Tabelinha. 
C) Muco cervical. 

D) Billings. 
 


