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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS 
CONCURSUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 
 

CADERNO DE PROVA ESCRITA 
 
 

CARGO: ENFERMEIRO  
 
 

Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 
 

 

 
ABRIL DE 2012 

 
INSTRUÇÕES 

 
* PREENCHA A TABELA ACIMA COM SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO E NOME COMPLETO 
* A duração da prova será de 03 horas, compreendidas entre as 09:00 hs e 12:00 hs. 
 
I - Para fazer a prova você usará: 
 
a) Este caderno de prova; 
b) Um cartão-resposta. 
 
II - Verifique no caderno de prova se constam todas as questões e se há falta ou imperfeições gráficas 
que lhe causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os 20 minutos iniciais da prova. 
 
III - O caderno de prova conterá 25 questões de múltipla escolha com até cinco alternativas (“a” a “e”), 
sendo: 
 
Questões de nº 01 a 05 - Português 
Questões de nº 06 a 10 - Conhecimentos Gerais 
Questões de nº 11 a 25 - Conhecimentos Específicos 
 
IV - As questões deverão ser elaboradas no caderno de prova e após, transferidas ao CARTÃO 
RESPOSTA, onde você deverá preencher o espaço quadriculado, que representa a resposta da questão, 
com caneta esferográfica azul ou preta. 
 
V - O CARTÃO RESPOSTA não poderá ser assinado pelo candidato e nem estar rasurado, sob pena 
de desclassificação do Concurso. 
 
VI - Ao terminar a prova, o candidato deve entregar ao fiscal o caderno de prova completo, juntamente 
com o CARTÃO RESPOSTA.  
 
VII - Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros candidatos, efetue 
empréstimos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. Utilize o verso do caderno de prova 
como rascunho. Não é permitido o uso de calculadoras. A fraude, indisciplina, e o desrespeito aos 
fiscais são faltas que eliminam o candidato.  
 

Boa prova. 
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CARGO: ENFERMEIRO  

 
QUESTÕES DE PORTUGUÊS 
 
 
 
01. Leia o texto abaixo: 

 
Os cinco sentidos 

 
 Os sentidos são dispositivos para a interação com o mundo externo que têm por função receber 
informação necessária à sobrevivência. É necessário ver o que há em volta para poder evitar perigos. O 
tato ajuda a obter conhecimentos sobre como são os objetos. O olfato e o paladar ajudam a catalogar 
elementos que podem servir ou não como alimento. O movimento dos objetos gera ondas na atmosfera 
que são sentidas como sons.(...) 
 
A palavra relacional “que” aparece quatro vezes no texto. Pela ordem, tem as seguintes funções: 
 
a)  Sujeito, objeto direto, sujeito, sujeito.    
b)  Sujeito, sujeito, sujeito, sujeito. 
c)  Sujeito, sujeito, sujeito, objeto direto. 
d)  Objeto direto, objeto direto, sujeito, objeto direto. 
e)  Objeto direto, sujeito, objeto direto, sujeito. 
 
 
02. Qual a alternativa em que as formas dos verbos bater, consertar e haver, nas frases abaixo, são 
usadas na concordância correta? 
As aulas começam quando..............................oito horas. 
Nessa loja........................ relógios de parede. 
Ontem....................... ótimos programas na televisão. 
 
a)  bate, consertam-se, havia  
b)  batem, consertam-se, houve  
c)  bateram, conserta-se, houveram 
d)  batiam, consertar-se-ão, haverá 
e)  batem, consertarei, haviam 
 
 
03. Nestes versos de Camões: 
 
1- “É dor que desatina sem doer.” 
2- “Este rende munidas fortalezas; 
 Este a mais nobres faz fazer vilezas; 
 Este corrompe virginais purezas.” 
3- “Nem ele entende a nós, nem nós a ele.” 
 
Encontramos respectivamente: 
 
a)  anáfora- zeugma-paradoxo 
b)  zeugma-paradoxo- anáfora 
c)  paradoxo-anáfora-zeugma   
d)  anáfora- paradoxo-zeugma 
e)  paradoxo-zeugma-anáfora 
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04.  “Vi uma estrela tão alta, 
 Vi uma estrela tão fria! 
 Vi uma estrela luzindo 
 Na minha vida vazia.” 
 
Nestes versos de Manuel Bandeira encontramos duas figuras de linguagem. Assinale a alternativa em 
que aparece essas figuras: 
 
a)  metáfora e sinestesia. 
b)  prosopopéia e antítese. 
c)  ironia e metáfora. 
d)  anáfora e metáfora.    
e)  hipérbole e eufenismo. 
 
 
05. Leia o texto para resolver a questão abaixo. 
 
“Porque razão é tão difícil manter o peso ideal, se todos almejam ficar esguios e sabem que a obesidade 
aumenta o risco de hipertensão, diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos e derrames cerebrais?” 
 
Assinale a alternativa que substitui corretamente esse período, sem alterar-lhe o sentido. 
 
a)  Tendo em vista que todos desejam ficar esguios e saberem que a obesidade aumenta o risco de 

hipertensão, diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos e derrames cerebrais, como se justifica a 
dificuldade em manter o peso ideal? 

b)  Apesar de todos quererem ficar esguios e saberem que a obesidade aumenta o risco de hipertensão, 
diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos, e derrames cerebrais, por que têm tanta dificuldade em 
manter o peso ideal? 

c)  Como todos sabem que a obesidade aumenta o risco de hipertensão, diabetes, osteoartrite, ataques 
cardíacos e derrames cerebrais, por que é tão difícil manter o peso ideal, se todos almejam ficar 
esguios?   

d)  Se manter o peso ideal é tão difícil, como todos almejam ficar esguios, mesmo sabendo que a 
obesidade aumenta o risco de hipertensão, diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos e derrames 
cerebrais? 

e)  O fato de todos almejarem ficar esguios sabendo que a obesidade aumenta o risco de hipertensão, 
diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos e derrames cerebrais justifica a dificuldade de manter o 
peso ideal? 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
06. O primeiro Prefeito eleito de Siderópolis que tomou posse em 31 de outubro de 1959 foi: 
 
a) José Feltrin. 
b) Manoel Minervina Garcia. 
c) João Caruzo Mac Donald. 
d) Porfírio Feltrin. 
c) José Augusto Hulse. 
 
 
 
07. O Município de Siderópolis foi criado pela Lei 380, no ano de 1958, quando o Governador de 
Santa Catarina era: 
 
a)  Nereu Ramos.  
b)  Celso Ramos. 
c) José Augusto Hulse. 
d)  Heriberto Hulse. 
e) Filipe Schimit. 
 
 
08. A fronteira brasileira mais extensa é com o seguinte país: 
 
a) Paraguai. 
b) Argentina. 
c) Peru. 
d)  Uruguai. 
e)  Bolívia. 
 
 
09. Assinale a alternativa incorreta: 
Em resumo, os terrenos geológicos de Santa Catarina são representados por rochas diversas, 
predominando, em extensão, as seguintes: 
 
a)  Sedimentares recentes: formando as planícies flúvio-marinhas, e vales fluviais. 
b)  Sedimentares antigas: formando o Planalto de Canoinhas, áreas de encosta em direção ao Planalto 

e trechos eventuais do Planalto. 
c)  Metamorficas antigas: principalmente no Litoral, formando as áreas montanhosas, e, 

eventualmente em outras áreas. 
d)  Eruptivas basálticas: formando a maior extensão do Planalto. 
e) Basálticas mesotânicas: formando o Extremo Oeste e trechos eventuais do planalto. 
 
 
10. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC) no mês de março/2012 teve um incremento em relação ao mês de 
fevereiro/2012 de:  
 
a) 0,18% 
b) 0,56% 
c) 0,57% 
d) 0,60% 
e) 0,62% 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
11. Quanto aos cuidados de enfermagem ao recém-nascido acometido pelo vírus HIV: 
   
I-  Os cuidados de enfermagem devem priorizar a prevenção para o não contágio de recém-nascido 

durante o parto e o puerpério e a promoção da saúde materna e infantil. 
II-  A atuação da enfermagem e da equipe de saúde é fundamental na sala de parto, no pós-parto 

imediato, no alojamento conjunto e na Estratégia Saúde da Família. 
III- Na sala de parto, o recém nascido deve ser banhado, com água e sabão, imediatamente após o 

parto. 
 
Das afirmativas acima, estão corretas: 
 
a) Apenas a I e a II. 
b) Apenas a I e a III. 
c) Apenas a II e a III. 
d) A I, a II e a III. 
e) Apenas a II. 
 
 
12. Sinais indicativos de que a criança está mamando de maneira adequada, são: 
 
a)  A barriga do bebê está encostada na barriga da mãe. 
b)  O corpo do bebê recebe sustentação, e a boca deve estar toda aberta. 
c)  O queixo do bebê não deve encostar na mãe para que não o sufoque, e o corpo do bebê deve estar 

voltado para o corpo da mãe. 
d) Ao amamentar a mãe sente dor no mamilo, e o lábio do inferior do bebê  deve estar virado para 

fora.  
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
                        
13. Assinale a alternativa incorreta em relação às medidas preventivas a ser adotados pelo enfermeiro 
para que o paciente, durante o tratamento da quimioterapia, não apresente toxicidade vesical?   
  
a) Monitorar a densidade urinária antes da administração de fármacos nefrotóxicos e urotóxicos. 
b) Avaliar o funcionamento renal por meio do grau de depuração de solutos.    
c) Observar a característica e a freqüência urinária e a disúria.    
d) Diminuir a ingesta hídrica antes, durante e após o tratamento.   
e) Monitorar o fluxo dos ácidos ribonucléicos e a diarréia. 
 
  
14. Assinale a alternativa correta. 
A osteoporose é um dos problemas de saúde pública, mais preocupantes em todo mundo. Tem como 
principal grupo de risco: 
 
a) Mulheres negras, magras, com estatura mediana. 
b) Mulheres brancas que tiveram a menstruação precoce.  
c) Mulheres independentes da etnia, estatura baixa, que façam uso de bebidas alcoólicas.        
d) Mulheres magras, brancas, baixa estatura, que façam uso de bebidas alcoólicas. 
e) Mulheres obesas, negras e de baixa estatura.                                             
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15. O Distúrbio Androgênico do Envelhecimento Masculino (DAEM), segundo dados do MS atinge 
20% dos homens entre 60 e 70 anos. Tendo um impacto significativo na qualidade de vida do idoso. 
Assinale a alternativa correta como sintomas da Andropausa: 
 
a) Aumento da massa muscular, diminuição da proporção de gordura corporal. 
b) Perda do interesse sexual, perda de peso. 
c) Problemas de memória, Aumento da massa muscular. 
d) Diminuição da massa muscular, e aumento da proporção de gordura corporal. 
e) Aumento do interesse sexual e diminuição da massa muscular. 
 
 
16. De acordo com os aspectos clínicos e epidemiológicos, mais de 500.000 mulheres morrem por ano 
mundo, por causas relacionadas à gravidez, parto e abortamento. Em torno de 99% dessas mortes 
acontecem em regiões pouco desenvolvidas. 
 
a) Sabe-se que a relação entre a morte materna e o número de recém-nascidos está entre menos de 10 

mortes maternas por 100.000 nascidos vivos, dependendo de cada região. 
b) Essas questões são tratadas no contexto dos direitos humanos e reinvidica-se dos governantes a 

garantia das condições para o exercício pleno de cidadania. 
c) A incidência do câncer de mama na população feminina brasileira apresentou um aumento nas 

últimas décadas, sendo que a faixa mais vulnerável está entre 40 a 69 anos. 
d) A possibilidade de que as mulheres venham a sofrer, adoecer e morrer em conseqüência dos 

problemas gerados pela desigualdade de gênero que é, ainda, muito grande. 
e) Todas alternativas estão corretas. 
 
 
17. Assinale a alternativa correta: 
 
a) A precocidade feminina na vida sexual tem como resultado um aumento significativo de gestações 

na adolescência. 
b) O Câncer de colo de útero apresenta grande potencial de cura. 
c) Estima-se que 40% dos adultos sexualmente ativos são infectados por um ou mais tipos de HPV. 
d) Nos anos de 80, o governo criou um programa que tem como finalidade a Atenção à mulher em 

todas as fases de sua vida, sem discriminação de raça e classe sócia. 
e) Todas as alternativas estão corretas 
 
 
18.  A gestação é um fenômeno fisiológico e, por isso mesmo, sua evolução se dá na maior parte dos 
casos sem intercorrências. Apesar desse fato, há pequena parcela de gestantes que, por terem 
características específicas, ou por sofrerem algum agravo, apresenta maior probabilidade de evolução 
desfavorável, tanto para o feto como para a mãe. Essa parcela constitui o grupo chamado de "gestantes 
de alto risco".  
São fatores geradores de risco na gravidez:  
 
I- Características individuais e condições sócio-demográficas desfavoráveis. 
II- História reprodutiva anterior à gestação atual. 
III- Doenças obstétricas na gestação atual. 
IV- Intercorrências clínicas.  
 
a) Todas as alternativas estão corretas. 
b) Somente as alternativas I e III estão corretas. 
c) Todas as alternativas estão incorretas. 
d) Somente as alternativas II e IV estão corretas. 
e) Somente as alternativas II, III e IV estão corretas. 
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19. A prevalência de doenças cardiovasculares tem aumentado bastante nas últimas décadas e 
atualmente a causa da maioria das mortes em ambos os sexos e em todos os grupos étnicos. Este fato, 
resulta em um maior interesse da comunidade científica em identificar os fatores relacionados ao seu 
desenvolvimento, na esperança de por um lado, elaborar diretrizes para o aumento da qualidade de vida 
das pessoas portadoras desta doença e, por outro, desenvolver um conjunto de medidas eficientes na 
sua prevenção. Assinale a alternativa correta: 
 
a)  Entre os fatores relacionados com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, está o 

colesterol elevado (LDL), a hipertensão, a obesidade e a diabetes. 
b)  Ao aumento excessivo de peso e a pouca atividade física. 
c)  Padrão alimentar inadequado e estilo de vida. 
d)  Todas as alternativas estão corretas. 
e)  As alternativas B e C estão corretas. 
 
 
20. Sustentabilidade é uma palavra chave. Pode refletir um estilo de vida coerente em que cada um 
reconhece a capacidade de seus próprios recursos e otimiza o uso em benefício comum. Assinale a 
alternativa correta: 
 
a)  De acordo com pesquisas 51% dos brasileiros compram produtos ecologicamente corretos, como 

alimentos orgânicos, artigos com embalagens recicláveis. 
b)  Em relação a mudanças, os movimentos externos vêm acompanhados de transformações internas. 
c)  O indivíduo como sua própria fonte de satisfação e confere a cada um a tarefa de trabalhar para si 

mesmo de forma a conquistar uma vida feliz. 
d)  Todas as alternativas estão corretas. 
e)  Alternativas A e C estão corretas. 
 
 
21. Neste novo milênio, o mundo passa por grandes mudanças, novos paradigmas, como globalização, 
conhecimento, liderança, tem permeado nas grandes organizações, sobretudo nos serviços de saúde, 
então:  
 
a)  Novas ferramentas gerenciais como a gestão do conhecimento, da informação e das competências, 

vêm sendo introduzidas nos hospitais e Unidades de Saúde. 
b)  Mudanças constantes, o perfil exigido das pessoas sofreu alterações, uma vez que as empresas 

necessitam de trabalhadores que possam responder com rapidez. 
c)  O enfermeiro em sua prática diária,  requer este preparo adequado ao momento atual. 
d)  Competência tem significados distintos, tanto ligados às tarefas e aos seus resultados, como às 

características das pessoas. 
e)  Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
22. Segundo Mário Testa para o Planejamento Estratégico em Saúde, é fundamental uma mudança 
social. Pensar na transformação social significa pensar na construção de uma nova sociedade. Assinale 
a alternativa incorreta: 
 
a)  Os problemas de organização setorial, em grandes termos, pela alocação de recursos para a atenção 

à saúde, não são problemas sociais. 
b)  Os problemas sociais são complexos nos quais intervêm inúmeras variáveis relacionadas de formas 

muitas vezes desconhecidas. 
c)  As propostas setoriais podem, apenas, criar condições que abram o caminho para a modificação do 

social. 
d)  Considera que, para os problemas de situação de saúde, a análise que mais tem conseguido 

aproximar-se dessas complexas relações é a realizada pela epidemiologia social. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
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23.  O Ministério da Saúde, em setembro de 2005, definiu a Agenda de Compromisso pela Saúde que 
agrega três eixos: O Pacto em Defesa do Sistema Único de Saúde (SUS), o Pacto em Defesa da Vida e 
o Pacto de Gestão. Destaca-se o Pacto pela Vida que têm como objetivo Promover a qualidade de vida 
e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes, Tais 
como – modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a 
bens e serviços essenciais. Assinale a alternativa correta, em relação aos objetivo do Pacto pela Vida: 
 
a)  Incorporar e implementar ações de promoção da saúde, com ênfase na atenção básica. 
b)  Ampliar a autonomia e a co-responsabilidade de sujeitos e coletividades, inclusive o poder público, 

no cuidado integral à saúde e minimizar e/ou extinguir as desigualdades de toda e qualquer ordem 
(étnica, social, regional, de gênero, de orientação/opção sexual, entre outras). 

c)  Promover o entendimento da concepção ampliada de saúde, entre os trabalhadores de saúde, tanto 
da atividade-meio, como os das atividades fim. 

d)  Contribuir para o aumento da resolubilidade do Sistema, garantindo qualidade, eficácia, eficiência 
e segurança das ações de promoção da saúde. 

e)  Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
24. A ética constitui-se no princípio e fim da própria vida, na medida em que se torna o próprio sentido 
da existência, a razão essencial de ser e haver, o motivo pelo qual a existência se relaciona com o todo, 
pelo qual se transforma e por sua vez transforma o próprio meio como agente e sujeito dessa mudança.  
Coloque V (verdadeiro) ou F (Falso). 
 
(   )  Ética é um conjunto de princípios que sob a forma de idéia, ação ou sentimentos traduz a 

necessidade da preservação ou aprimoramento da espécie. 
(   ) A  ética vista como estratégia de preservação e aprimoramento da espécie é anterior à própria 

medicina. 
(   ) A ética e medicina são indissociáveis na origem, havendo plano de clivagem para saber onde 

começa uma e termina outra.  
(   ) Ética deve ser discutida em todas as disciplinas de graduação na área da saúde. 
 
Assinale a alternativa que corresponde a sequencia correta: 
 
a)  V, V, V, V 
b) V, F, V, F 
c) V, V, F, F 
d) F, F, V, F 
e) V, V, F, V 
 
 
25. O cateterismo vesical tem a finalidade de drenar urina ou instilar medicações. As sondas podem ser 
introduzidas por curto período de tempo.  
Analise as afirmativas abaixo, em relação às indicações para sonda de alívio: 
 
I-  Distensão vesical decorrente de causa mecânica (cálculo). 
II-  Resolução da incontinência urinária. 
III-  Obtenção de amostra de urina estéril. 
IV- Distensão vesical decorrente de causa psicológica (espasmo esfincteriano). 
 
Assinale a alternativa que indique todas as afirmativas CORRETAS: 
 
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
d) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 




