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Município de Anchieta 

Estado de Santa Catarina 

 Concurso Público nº 001/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Enfermeiro 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita 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 35 questões, 

numeradas de 1 a 35. 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 

Resposta. 

 

VOCÊ DEVE: 

 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova 

destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos 

números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante 

no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão Resposta 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de questões.  

 É de responsabilidade do candidato o 

preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 03 horas, incluído neste 

horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

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 Resposta ao 

fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de 

aplicação das provas.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Se preferir, anote aqui suas respostas para posterior conferência: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                                        

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35      
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Questões de Conhecimento Específico 
 

01. Sobre a teoria de solução de problemas de Faye Abdellah, podemos afirmar que: 

A) Trabalha com enfoque em caracteres ambientais gerais como: iluminação, ruído, higiene 

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

B) Associa o estado de saúde do cliente aos fatores ambientais, percebidos por meio da observação 

e coleta de dados. 

C) Define a enfermagem como auxílio ao indivíduo, doente ou sadio, na realização de atividades que 

contribuam para a saúde, recuperação, ou morte pacifica e tranquila. 

D) Consiste basicamente na ideia de que os indivíduos, quando capazes, devem cuidar de si 

mesmos, quando existe incapacidade, entre o trabalho do enfermeiro no processo do cuidar. 

 

02. Uma das características que compõe a teoria do autocuidado é a teoria do Déficit, é tudo aquilo que 

o paciente não pode fazer por si e é composta por 3 teorias interrelacionadas: Déficit do Auto Cuidado, 

Cuidado e Sistema de Enfermagem. A teoria do autocuidado foi desenvolvida pela enfermeira: 

A) Florence Nightingale. 

B) Dorothea Orem. 

C) Wanda de Aguiar Horta. 

D) Hidelgard Peplau. 

 

03. Responda verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta de respostas, de cima para baixo. Segundo a Lei Orgânica de Saúde nº 8080/90 os níveis de 

saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e 

condicionantes, entre outros, sendo eles: 

(__) - A alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a 

atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; 

(__) - A execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros 

agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação; 

(__) - As instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e 

produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde. 

A) V-V-F. 

B) V-F-F. 

C) F-V-V. 

D) F-F-V. 



3 
 

 

04. Segundo o artigo 5º da Lei Orgânica de Saúde, a identificação e divulgação dos fatores 

condicionantes e determinantes da saúde são medidas descritas pela lei como: 

A) Objetivos do SUS. 

B) Princípios do SUS. 

C) Competências do SUS. 

D) Deveres do SUS. 

 

05. Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que: 

A) Proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva. 

B) São capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde. 

C) Possam intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e 

circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. 

D) Destina-se, através das ações de vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos 

trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores 

submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. 

 

06. As infecções nos recém-nascido são hospitalares, com exceção das transmitidas de forma 

transplacentária e aquelas associadas à bolsa rota superiores a:  

A) 4 horas. 

B) 6 horas. 

C) 12 horas. 

D) 24 horas. 

 

07. (1) As infecções hospitalares advém, em parte, de situações especiais do corpo humano, as quais 

causam alterações na condição orgânica e imunológica do paciente/cliente, deixando-os mais suscetíveis, 

na relação com o ambiente hospitalar, à adquirir infecções (extremos de idade, doenças 

imunossupressoras, entre outros). (2) Por outro lado, advém desta mesma relação, com a organização do 

trabalho que se mostra diretamente na ação do trabalhador, que justifica, através da necessidade 

apresentada pelos indivíduos, a utilização de procedimentos invasivos, no processo de cuidados diretos. 

Sobre o trecho acima: 

A) Apenas a primeira frase está correta. 

B) Apenas a segunda frase está correta. 

C) As duas frases estão corretas. 
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D) As duas frases estão incorretas. 

 

08. O processo de formação/educação do trabalhador no e pelo trabalho, está para além dos 

treinamentos formais que, muitas vezes, compõem as ações educativas institucionalizadas, ou seja, está 

embasado no processo de formação do trabalhador que propicia a reformulação de hábitos, a reflexão, 

a ação transformadora, uma educação que é contínua no processo de trabalho, que é: 

A) Parte dele e que nele se processa. 

B) Na maioria das instituições hospitalares, focaliza, prioritariamente, os resultados mais imediatos 

do trabalho. 

C) Uma produção e reprodução constante de conhecimentos. 

D) Visualizada a médio e longo prazo. 

 

09. Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“A Enfermagem é comprometida com a produção e gestão do cuidado prestado nos diferentes contextos 

socioambientais e culturais em resposta às necessidades da pessoa, família e coletividade. O profissional 

de Enfermagem atua com ___________________________ e em consonância com os preceitos éticos e legais, 

técnico-científico e teórico-filosófico.” 

A) Respeito. 

B) Autonomia. 

C) Resolutividade. 

D) Dignidade. 

 

10. É direito dos profissionais de enfermagem de acordo com o Código de Ética Profissional: 

A) Conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e demais 

normativos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. 

B) Comunicar formalmente, ao Conselho Regional de Enfermagem, fatos que envolvam recusa e/ou 

demissão de cargo, função ou emprego, motivado pela necessidade do profissional em cumprir 

o presente Código e a legislação do exercício profissional. 

C) Receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família e coletividade, além do que lhe é 

devido, como forma de garantir assistência de Enfermagem diferenciada ou benefícios de 

qualquer natureza para si ou para outrem. 

D) Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício 

profissional. 
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11. Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), utilizar o poder que lhe confere 

a posição ou cargo, para impor ou induzir ordens, opiniões, ideologias políticas ou qualquer tipo de 

conceito ou preconceito que atentem contra a dignidade da pessoa humana, bem como dificultar o 

exercício profissional, é uma medida descrita como: 

A) Direito profissional. 

B) Dever profissional. 

C) Responsabilidade profissional. 

D) Proibição profissional. 

 

12. O dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem deve basear-se em características 

relativas, sendo elas: 

I - Ao serviço de saúde: missão, visão, porte, política de pessoal, recursos materiais e financeiros; 

estrutura organizacional e física; tipos de serviços e/ou programas; tecnologia e complexidade dos 

serviços e/ou programas; atribuições e competências, específicas e colaborativas, dos integrantes dos 

diferentes serviços e programas e requisitos mínimos estabelecidos pelo Ministério da Saúde; 

II - Ao serviço de enfermagem: aspectos técnico-científicos e administrativos: dinâmica de 

funcionamento das unidades nos diferentes turnos; modelo gerencial; modelo assistencial; métodos de 

trabalho; jornada de trabalho; carga horária semanal; padrões de desempenho dos profissionais; índice 

de segurança técnica (IST); proporção de profissionais de enfermagem de nível superior e de nível médio 

e indicadores de qualidade gerencial e assistencial; 

III - Ao paciente: grau de dependência em relação a equipe de enfermagem (sistema de classificação 

de pacientes – SCP) e realidade sociocultural. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

13. O referencial mínimo para o quadro de profissionais de enfermagem, para as 24 horas de cada 

unidade de internação (UI), considera o SCP, as horas de assistência de enfermagem, a distribuição 

percentual do total de profissionais de enfermagem e a proporção profissional/paciente. Para efeito de 

cálculo, como horas de enfermagem, por paciente, nas 24 horas considera-se: 

A) 4 horas de enfermagem, por paciente, no cuidado intermediário. 

B) 6 horas de enfermagem, por paciente, no cuidado intermediário. 

C) 8 horas de enfermagem, por paciente, no cuidado intermediário. 
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D) 12 horas de enfermagem, por paciente, no cuidado intermediário. 

 

14. De acordo com os princípios do SUS, para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos 

e a orientação programática o sistema de saúde deverá utilizar a: 

A) Vigilância em Saúde. 

B) Vigilância Sanitária. 

C) Vigilância Ocupacional. 

D) Vigilância Epidemiológica. 

 

15. Para Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), as horas de assistência de enfermagem por paciente 

em cada setor deverão considerar o tempo médio da assistência identificado no estudo de Cruz. Para 

intervenções vasculares, o total de horas Enfermeiro recomendada é: 

A) 0,3 horas. 

B) 0,8 horas. 

C) 2 horas. 

D) 2,8 horas. 

 

16. A vacina injetável contra poliomielite (VIP) é administrada em 3 doses (2, 4 e 6 meses de vida). O 

reforço dessa vacina é feito com a apresentação oral (VOP), que tem seu primeiro reforço administrado 

aos: 

A) 9 (nove) meses. 

B) 12 (doze) meses. 

C) 15 (quinze) meses. 

D) 4 (quatro) anos. 

 

17. Qual das vacinas indicadas a seguir não é recomendada às gestantes: 

A) Hepatite B. 

B) Varicela. 

C) Influenza. 

D) dTpa adulto. 

 

18. Considere os itens a seguir com relação às condições perinatais associadas à necessidade de 

reanimação neonatal: 
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K Corioamnionite. 

X Prolapso de cordão. 

Y Sangramento no 2º ou 3º trimestre. 

W Polidrâmnio ou oligoâmnio. 

Z Rotura prematura das membranas. 

 
Das condições apresentadas acima, são considerados fatores antenatais os descritos nos itens: 

A) K e Z, apenas. 

B) X, Y e W, apenas. 

C) K e X, apenas. 

D) Y, W e Z, apenas. 

 

19. Durante a reanimação neonatal, para a realização da ventilação com pressão positiva, aplica-se a 

máscara conectada ao balão auto inflável sobre a face do recém-nascido (RN). A pressão a ser aplicada 

deve ser individualizada para que o RN alcance e mantenha frequência cardíaca > 100bpm. De modo 

geral, deve-se iniciar com pressão inspiratória ao redor de: 

A) 05 cm H20. 

B) 10 cm H20. 

C) 15 cm H20. 

D) 20 cm H20. 

 

20. Pela simples observação do RN, sem tocá-lo, já se conseguem diversas informações importantes, 

como a presença de malformações e faces típicas de algumas síndromes. São síndromes identificáveis 

por inspeção e observação características de faces típicas, exceto: 

A) Trissomia do 21. 

B) Pseudoparalisia de Parrot. 

C) Trissomia do 18. 

D) Síndrome de Pierre-Robin. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: As questões de n° 21 a n° 30 dizem respeito ao TEXTO. Leia-o atentamente antes de respondê-

las. 
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TEXTO 

 

 

21. “A solidariedade entre o verbo e o sujeito, que ele faz viver no tempo, exterioriza-se na concordância 

(...)” (Celso Cunha e Lindley Cintra). Há erro de concordância verbal na seguinte alternativa: 

A) “EUA registram caso de peste bubônica em criança; entenda a doença” (Título do Texto) 

B) “Os Estados Unidos registraram um caso de peste bubônica...” (linhas 1 e 2) 

C) “A criança foi tratada (...)” (linha 3) 

D) “Não se sabe se o menino contraiu a doença durante uma visita...” (linhas 7 a 9) 

 

22. De acordo com o Texto e seu contexto, é incorreto afirmar que: 

A) Na última semana, no estado de Idaho, os Estados Unidos registraram um caso de peste bubônica 

em um menino. 

B) A criança diagnosticada com peste bubônica foi trata com antibióticos e liberada para se 

recuperar em casa. 

C) Esta é a primeira vez em 26 anos que um caso da doença é registrado no estado de Oregon, 

segundo o Departamento Local de Saúde. 

D) Esquilos que vivem perto da casa do menino em Idaho tiveram testes positivos para a doença 

em 2015 e 2016. 

 

23. Assinale a alternativa em que a alteração sugerida de substituição de termo não acarreta erro 

gramatical ou que corrige erro existente no Texto: 
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A) Acréscimo de vírgula imediatamente após a palavra “registraram” (linha 1). 

B) Substituição da primeira partícula “que” da linha 11 por “os quais”. 

C) Substituição de “contraiu” (linha 8) por “contraíram”. 

D) Substituição da segunda partícula “que” da linha 11 por “os quais”. 

 

24. Sobre a regência verbal, concordância e colocação pronominal, assinale a alternativa correta: 

A) O verbo “registraram” (linha 1) poderia ser corretamente substituído por “registrou”, sem 

alteração da correção da oração. 

B) O verbo “é” (linha 6) é intransitivo no contexto do Texto. 

C) O verbo “registraram” (linha 1), no Texto, é intransitivo. 

D) A regência do verbo “disseram” (linha 11) é transitiva direta.  

 

25. “Autoridades de saúde disseram que esquilos que vivem perto da casa da criança no condado de 

Elmore...” (linhas 11 a 13). É correto afirmar que a partícula “que” destacada no trecho retirado do Texto 

introduz uma:  

A) Oração coordenada assindética. 

B) Oração subordinada adjetiva explicativa. 

C) Oração subordinada substantiva completiva nominal. 

D) Oração subordinada adjetiva restritiva. 

 

26. “Autoridades de saúde disseram que esquilos que vivem perto da casa da criança no condado de 

Elmore...” (linhas 11 a 13). É correto afirmar que as partículas “que” destacadas possuem função 

morfológica, respectivamente, de: 

A) Conjunção integrante e pronome relativo. 

B) Conjunção integrante e conjunção integrante. 

C) Pronome relativo e conjunção integrante. 

D) Pronome relativo e pronome relativo. 

 

27. Assinale a alternativa que apresenta o termo retirado do trecho abaixo responsável por exigir a 

preposição sublinhada, devido à sua regência: 

“Os Estados Unidos registraram um caso de peste bubônica em um menino na última semana no estado de 

Idaho.” (linhas 1 a 3) 

A) “Os Estados Unidos” 

B) “registraram” 

C) “um caso” 
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D) “peste bubônica” 

 

28. “Autoridades de saúde disseram que esquilos que vivem perto da casa da criança no condado de 

Elmore...” (linhas 11 a 13). Assinale o tempo e o modo verbal nos quais se encontra o verbo destacado: 

A) Presente do Indicativo. 

B) Presente do Subjuntivo. 

C) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo. 

D) Pretérito Perfeito do Indicativo. 

 

29. Em relação à pontuação do texto, assinale a alternativa correta: 

A) A vírgula imediatamente após a palavra “Idaho” (linha 9) foi empregada para isolar o aposto 

explicativo. 

B) A vírgula imediatamente após a palavra “estado” (linha 6) poderia ser suprimida mantendo-se a 

correção gramatical. 

C) As vírgulas que isolam “Idaho” (linha 13) poderiam ser suprimidas mantendo-se a correção 

gramatical.  

D) Manteria a correção gramatical se acrescentássemos uma vírgula imediatamente após a palavra 

“saúde” (linha 11) 

 

30. “Autoridades de saúde disseram que esquilos...” (linhas 11). Sabe-se que todas as palavras abaixo são 

sinônimas do termo destacado. Não poderia, contudo, substituí-lo devido à erro ortográfico: 

A) Expressaram. 

B) Exprimiram. 

C) Evidencearam. 

D) Enunciaram. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

31. De acordo com a Lei Orgânica de Anchieta – SC, as Leis Complementares serão aprovadas por 

maioria absoluta de votos dos: 

A) Secretários.  

B) Ministros.  

C) Vereadores.  

D) Senadores.  
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32. “Aperto de mãos marca encontro histórico entre Trump e Kim Jong-un. Encontro entre os dois líderes, 

em Singapura, tem como objetivo selar possível acordo de paz entre Estados Unidos e Coreia do Norte.”  

(Fonte adaptada: g1.com>acesso 20 de junho de 2018)  

Antes do encontro histórico entre os presidentes Kim Jong-un e Donald Trump, o presidente da Coreia 

do Norte se encontrou com o presidente do seguinte país: 

A) Dinamarca.  

B) Paquistão.  

C) Rússia.  

D) Coreia do Sul.  

 

33. Em relação a Revolta da Chibata, assinale a alternativa incorreta:  

A) Foi um levante de cunho social, realizado em subdivisões da Marinha, sediadas no Rio de Janeiro.  

B) O objetivo era pôr fim às punições físicas a que eram submetidos os marinheiros, como as 

chicotadas, o uso da santa-luzia e o aprisionamento em celas destinadas ao isolamento.  

C) Foi uma revolta popular ocorrida na cidade de São Paulo entre 1879 a 1901.  

D) Ocorreu durante o governo de Hermes da Fonseca.  

 

34. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:  

“Embaixada dos Estados Unidos abriu inscrições para a décima sétima edição do ____________________________ 

intercâmbio estudantil de três semanas nos Estados Unidos. O prazo vai até 12 de agosto. Estudantes do 

ensino médio da rede pública brasileira, de 15 a 18 anos, que são exemplos em suas comunidades em 

virtude de sua liderança e trabalho voluntário, excelência acadêmica e conhecimento da língua inglesa, 

são convidados a se candidatar.” 

(Fonte adaptada: g1.com>acesso 20 de junho de 2018)  

A) Programa de Fomento às Atividades Produtivas.  

B) Programa de Bolsas Eiffel.  

C) Programa Benefício de Prestação Continuada. 

D) Programa Jovens Embaixadores.  

 

35. Mesorregiões são subdivisões dos estados que congregam diversos municípios de uma área 

geográfica com similaridades econômicas e sociais. Em relação as Mesorregiões de Santa Catarina, 

analise: 

I - A principal cidade do Oeste Catarinense é Chapecó, que também é a cidade menos populosa da 

mesorregião; 
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II - A mesorregião Serrana é a mesorregião mais cêntrica do estado e é limítrofe de todas as demais 

mesorregiões; 

III - A cidade mais populosa da mesorregião da Grande Florianópolis é Palhoça. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item II está correto. 

B) Apenas o item III está correto. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Apenas os itens I e III estão corretos. 

 

 


