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Prefeitura Municipal de Saudades 

Estado de Santa Catarina 
 

CADERNO DE PROVA 

 

PROCESSO SELETIVO 001/2012 

 

CARGO: ENFERMEIRO 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01 – Este caderno contém 30 (trinta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da 

sala.  

 

02 - Além deste caderno, você deverá ter recebido o cartão já identificado, destinado às 

respostas das questões formuladas na prova. Caso não tenha recebido o cartão, peça-o ao fiscal. 

  

03 – Ao receber o cartão resposta confira seus dados.   

 

04 – Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, com cinco alternativas, 

apresentando como resposta correta somente uma alternativa.  

 

05 – O cartão resposta é único e insubstituível, portanto, a marcação é definitiva, não admitindo 

rasuras. 

 

06 – A duração da prova é de 03 (três) horas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após transcorrido, no mínimo, 01 (uma) hora do seu início. Os três últimos candidatos a terminar a 

prova deverão retirar-se da sala simultaneamente. 

 

07 – Na última página deste caderno você encontrará uma grade de respostas para anotar o seu 

gabarito. Destaque-a e leve-a consigo.  

 

08 – Quando terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de resposta.  

 

09 – A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a 

resposta que julgar correta. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da 

prova. 
 

MODELO DE PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA: 
 

Questão 1 – alternativa correta = D 

 

1        A        B       C        D         E  

 

* Marque somente uma alternativa preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que 

margeia a letra, conforme o exemplo acima. Não faça um X ou qualquer outra marca. 

 

* Para a marcação das respostas somente será permitido o uso de caneta esferográfica de 

 material transparente, nas cores azul ou preta. 

 

* A correção do cartão resposta será através de leitura óptica, sendo de inteira responsabilidade do 

candidato os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente. 

 

 

BOA PROVA! 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

PORTUGUÊS  

Cidadezinha qualquer 

 

Casas entre bananeiras 

mulheres entre laranjeiras 

pomar amor cantar. 

 

Um homem vai devagar. 

Um cachorro vai devagar. 

Um burro vai devagar. 

 

Devagar... as janelas olham. 

Eta vida besta, meu Deus. 
Andrade, Carlos Drummond de. Obra completa. Rio de Janeiro: José Olympio, 1967. 

 

1) Qual o assunto do poema? 

 

a) A descrição de uma cidade pequena, monótona. 

b) Observações sobre a vida monótona. 

c) Descrição de uma vida monótona. 

d) Observações sobre as janelas das cidadezinhas. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

2) Os dois primeiros versos não apresentam verbos. Por quê? 

 

a) Porque não se usa verbo em poemas. 

b) Porque não se usa verbo na primeira estrofe de um poema. 

c) Porque o poeta descreve a sua vida. 

d) Porque frases sem verbo são mais adequadas à descrição. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

3) Pode-se dizer que o último verso é uma espécie de desabafo. 

O emprego das palavras “Eta” “besta” e “Meu Deus” exprimem respectivamente: 

 

a) Surpresa ou indignação, sem sentido, inconformismo. 

b) Alegria, burrice, pedido. 

c) Curiosidade, repetição, apelo. 

d) Monotonia, curiosidade, reza. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

4) Ninguém tem pressa na cidadezinha. Que palavra é usada para exprimir essa ideia? 

 

a) A palavra (advérbio de tempo) devagar. 

b) A palavra (advérbio de lugar) devagar. 

c) A palavra (advérbio de modo) devagar. 

d) A palavra (artigo indefinido) um. 

e) A palavra (artigo definido) um. 
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5) Preste atenção ao verso “Devagar... as janelas olham.” 

Que recurso expressivo o poeta usa nesse verso? 

 

a) A metáfora. 

b) A catacrese. 

c) A hipérbole. 

d) A metonímia. 

e) A comparação. 

 

6) Assinale a alternativa que apresenta erro quanto ao uso do sinal indicativo de crase: 

 

a) O propósito confere significado à vida e ajuda-nos à orientar e à concentrar nossos 

talentos e esforços. 

b) A criatividade em todas as áreas está intimamente ligada à jovialidade, ao constante 

desejo de fazer coisas novas apenas pelo prazer de fazê-las. 

c) Inovação à moda inglesa. 

d) Às vezes devemos arriscar. Só assim conhecemos nosso potencial. 

e) Os homens sempre estiveram mais associados à transmissão do patrimônio tangível. 

 

MATEMÁTICA  

 

7) Numa P.A. o 2º termo é igual a 5 e o 7º termo é igual a 20. Então o 20º termo é: 

 

a) 36. 

b) 41. 

c) 47. 

d) 59. 

e) 60. 

 

8) Qual é o número possível de anagramas que se pode montar com as letras da 

palavra SAUDADES? 

 

a) 5040. 

b) 4096. 

c) 2048. 

d) 1024. 

e) 720. 

 

ESTUDOS SOCIAIS  

 

9) Por que o Município de Saudades tem esse nome? 

 

a) Por estar próximo ao Rio Saudades. 

b) Devido à saudade que os primeiros colonizadores sentiam de seus parentes e amigos. 

c) Por ser um município muito hospitaleiro que deixa saudade às pessoas que por ali 

passam. 

d) Devido a seus colonizadores terem deixado saudade pelo belo trabalho que fizeram 

no município. 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 
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10) Analise as afirmativas: 

 

I. O Brasil, juntamente com os Estados Unidos, é um dos maiores fornecedores de 

alimentos no mercado internacional. 

II. Alguns dos problemas e desafios apresentados pela agricultura brasileira são 

relacionados à reforma agrária e ao êxodo rural. 

III. As inovações técnológicas introduzidas através da Revolução Verde possibilitaram um 

grande aumento na produção agrícola. 

 

Estão corretas: 

 

a) Apenas a afirmativa I. 

b) As afirmativas II e III. 

c) As afirmativas I e II. 

d) As afirmativas I, II e III. 

e) Apenas a afirmativa II. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
11)  Assinale a alternativa que NÃO faça parte das prioridades pactuadas entre estados, 

regiões e municípios como ações necessárias para o alcance das metas e dos objetivos 

propostos no Pacto pela Vida: 

 

a) Saúde do idoso. 

b) Controle do câncer do colo de útero e de mama. 

c) Redução da mortalidade infantil e materna.  

d) Fortalecimento da atenção às gestantes. 

e) Promoção à saúde. 

 

12) Dentre as diretrizes operacionais desenvolvidas pelo Ministério da Saúde para o 

Pacto pela Vida, estão o Fortalecimento da Capacidade de Respostas as Doenças 

Emergentes. Assinale a alternativa que ESTEJA entre os objetivos e metas para o controle 

da Dengue segundo o Pacto pela Vida. 

 

a) Plano de contingência para atenção aos pacientes. 

b) Plano de contingência para evacuação de localidades afetadas. 

c) Erradicação do  Aedes aegypti num prazo de 5 anos. 

d) Redução a menos de 10% a infestação predial por Aedes aegyptie. 

e) Dedetização de ao menos 75% das localidades com maior incidência da doença. 

 

13) Assinale a alternativa que NÃO faça parte das Ações do Pacto em Defesa do SUS: 

 

a) Articulação e apoio à mobilização social pela promoção e desenvolvimento da 

cidadania, tendo a questão da saúde como um direito. 

b) Aprovação do orçamento do SUS, composto pelos orçamentos das três esferas de 

gestão, explicitando o compromisso de cada uma delas nas ações e serviços de saúde, 

de acordo com a Constituição. 

c) Estabelecimento de diálogo com a sociedade, além dos limites institucionais do SUS. 
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d) Elaboração e publicação da Declaração dos Direitos e Deveres do Exercício da 

Cidadania no SUS. 

e) Implantação de Centrais de Atendimento aos pacientes Portadores de Sofrimento 

Mental. 

 

14) De acordo com Diretrizes Operacionais para os Pactos pela Vida, em Defesa do SUS 

e de Gestão. Assinale a alternativa que NÃO esteja dentre as responsabilidades do 

Estado na Gestão do SUS. 

 

a) Participar do financiamento tripartite do Sistema Único de Saúde. 

b) Coordenar, acompanhar e avaliar, no âmbito estadual, a implementação dos Pactos 

Pela Vida e de Gestão e seu Termo de Compromisso. 

c) Realizar o acompanhamento e a avaliação da atenção básica no âmbito do 

território estadual. 

d) Repassar a gestão e a gerência de unidades públicas de hemonúcleos/ hemocentros 

para os municípios com mais de 75 mil habitantes.  

e) Coordenar e executar as ações de vigilância em saúde, compreendendo as ações 

de média e alta complexidade desta área, de acordo com as normas vigentes e 

pactuações estabelecidas. 

 

15) Um paciente com diagnóstico de esquizofrenia paranoide, apresenta muitas vezes 

delírios de perseguição e de grandeza. Como deverá ser a conduta do profissional de 

enfermagem frente a esses delírios. Assinale a alternativa correta: 

 

a) Concordar com o paciente. 

b) Discordar dele. 

c) Fazer de conta que não está entendendo ele.    

d) Não concordar e nem discordar, é preciso aceitar e compreender. 

e) Nenhuma das alternativas está correta.  

 

16) Assinale a alternativa correta em relação aos portadores de transtornos mentais 

(esquizofrenia). 

 

a) Os países ricos conseguiram desenvolver fármacos capazes de influenciar 

decisivamente na redução dos transtornos mentais. 

b) Os países pobres por possuírem um maior índice de portadores de transtornos mentais, 

acabaram desenvolvendo medicamentos eficazes na redução dos transtornos mentais 

antes mesmo que os países ricos. 

c) Mesmo com todos os recursos tecnológicos, farmacológicos e psicoterápicos os 

transtornos mentais se mantêm presentes tanto nos países ricos como nos pobres. 

d) A reabilitação psicossocial se difere da reabilitação social, por essa privar o paciente 

da relação com a sociedade. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

 

17) Quando falamos de Epidemiologia em Medicina do Trabalho, as mensurações 

básicas são: Assinale a alternativa correta: 

 

a) Incidência, mortalidade e prevalência. 

b) Ocorrência, relevância e prevalência.  

c) Incidência, ocorrência e prevalência.  
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d) Ocorrência, mortalidade e morbidade. 

e) Morbidade, ocorrência e morbimortalidade.     

 

18) Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, 

devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua 

permanência em tempo integral. Dê acordo com o Estatuto do Idoso, assinale a 

alternativa correta quanto à autorização para acompanhamento do idoso internado ou 

em observação: 

 

a) Caberá ao familiar diretamente responsável pelo idoso conceder a autorização ou 

não para o acompanhamento do mesmo. 

b) Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização 

para o acompanhamento do idoso ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por 

escrito. 

c) Caberá ao idoso conceder a autorização ou não para o acompanhamento na sua 

internação ou observação. 

d) Caberá ao administrador da clínica conceder a autorização ou não para o 

acompanhamento do idoso. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

19) A vacina para o sarampo, caxumba e rubéola (também conhecida como tríplice 

viral) além de outras indicações, é indicada pra trabalhadores dos setores do turismo, 

motoristas de táxi, funcionários de hotéis e restaurantes e outros que mantenham 

contato com viajantes internacionais. Quanto às doses indicadas para os trabalhadores 

acima citados, assinale a alternativa correta. 

 

a) Se maiores de 19 anos e ainda não vacinados 1 dose e até 19 anos e ainda não 

vacinados receber 2 doses com intervalo de dois meses entre elas. 

b) Se maiores de 19 anos e ainda não vacinados 2 doses e até 19 anos e ainda não 

vacinados receber 3 doses, com intervalo de um mês entre elas. 

c) Se maiores de 19 anos e ainda não vacinados 1 dose e até 19 anos e ainda não 

vacinados receber 2 doses com intervalo de um mês entre elas. 

d) Se maiores de 19 anos e ainda não vacinados 3 doses e até 19 anos e ainda não 

vacinados receber 2 doses com intervalo de dois meses entre elas. 

e) Para ambos os casos deverão ser ministradas 2 doses da vacina com intervalo de um 

mês entre elas. 

    

20) Assinale a alternativa correta quanto à forma de conservação da vacina anti-rábica: 

 

a) Em temperatura de 8º a +10°C na primeira instância da cadeia de frio. 

b) Em temperatura de 5º a +18°C na primeira e segunda instância da cadeia de frio. 

c) Em temperatura ambiente em todas as instâncias da cadeia de frio. 

d) Em temperatura de +2º a +8°C em todas as instâncias da cadeia de frio. 

e) Em temperatura ambiente na primeira instância da cadeia de frio. 
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21) O hospedeiro é aquele que em geral está com sua resistência diminuída e suscetível 

de hospedar  micro-organismos, e pode desenvolver a doença. Aponte a alternativa 

CORRETA quanto à sequência das quatro fases ou estágios do ciclo da infecção: 

 

a) Estágio prodrômico, período de incubação, convalescência e estágio completo da 

doença. 

b) Convalescência, período de incubação, estágio prodrômico e estágio completo da 

doença.  

c) Período de incubação, estágio prodrômico, estágio completo da doença e 

convalescência. 

d) Convalescência, estágio prodrômico, período de incubação e estágio completo da 

doença. 

e) Período de incubação, convalescência, estágio prodrômico e estágio completo da 

doença.  

 

22) Os desinfetantes são soluções destinadas à limpeza, desinfecção, desodorização das 

superfícies fixas de áreas críticas e semi-críticas e de equipamentos de grande porte. 

Aponte a alternativa que influencia na ação dos desinfetantes: 

 

a) Contato. 

b) Poder umectante. 

c) Concentração. 

d) Tempo de exposição. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

23) A temperatura corporal pode ser regulada pela diminuição da perda de calor, 

conservação, por meios de mecanismos, como:  

 

A) Vasoconstricção dos vasos sanguíneos periféricos.     

B) Piloereção. 

C) Abrigar-se do vento e frio. 

D) Termogênese. 

E) Diminuição a atividade das glândulas sudoríparas. 

 

Aponte a alternativa correta: 

 

a) A, B, C, D. 

b) A, B, C, E. 

c) A, C, D, E. 

d) B, C, D, E. 

e) Todas estão corretas. 

 

24)  São problemas que podem afetar a satisfação das necessidade de oxigênio: 

 

A) Obstrução. 

B) Atelectasia. 

C) Problemas físicos. 

D) Difusão. 

E) Regulação dos suprimentos de oxigênio. 

 

Aponte a alternativa correta: 
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a) A, B, C, D. 

b) A, B, C, E. 

c) A, C, D, E. 

d) B, C, D, E. 

e) Todas estão corretas. 

 

25) As formações sólidas resultam de processo inflamatório ou neoplásico, atingindo 

isolada ou conjuntivamente a epiderme e derme. São exemplos de formações sólidas: 

 

A) Pápula. 

B) Placa papulosa. 

C) Nódulo. 

D) Vegetação. 

E) Verrucosidade. 

 

Aponte a alternativa correta: 

 

a) A, B, C, D. 

b) A, B, C, E. 

c) A, C, D, E. 

d) B, C, D, E. 

e) Todas estão corretas. 

 

26)   Coleções líquidas são aquelas com conteúdo líquido, que pode ser seroso, 

sanguinolento ou purulento. São exemplos de formações líquidas, exceto: 

 

a) Queratose. 

b) Vesícula. 

c) Bolha. 

d) Pústula. 

e) Absesso. 

 

27)  A maneira pela qual uma ferida se fecha é crucial para o processo de cicatrização. 

Aponte a alternativa incorreta quanto as formas de cicatrização de uma ferida: 

 

a) Cicatrização por primeira intenção. 

b) Cicatrização por segunda intenção. 

c) Cicatrização por terceira intenção. 

d) Cicatrização por quarta intenção. 

e) Cicatrização por terceira intenção retardada. 

 

28)  As seguintes características: Derivado de algas marinhas, pode ser combinado com 

outros agentes(exemplo: colágeno). Forma um gel em contato com exsudato da ferida, 

promove ambiente úmido favorável à cicatrização. Tem hemostático. O gel se amolda 

ao contorno da ferida. As características acima tem a ver com qual tipo de cobertura 

abaixo? Aponte a alternativa correta: 

 

a) Filme transparente. 

b) Gel com hidrocolóide. 

c) Alginato de cálcio. 
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d) Desbridante enzimático. 

e) Ácidos graxos essenciais. 

 

29)  São critérios que devem ser considerados na escolha da veia para punção e 

instalação da fluidoterapia: Aponte a alternativa incorreta: 

 

a) Tipo de droga a ser injetada. 

b) Nível de consciência. 

c) Tempo de duração previsto para a reposição hídrica. 

d) Preferir as veias menos calibrosas. 

e) Puncionar, preferencialmente da extremidade para o centro do corpo. 

 

30) Por causar embolia, é contra indicado por via intravenosa/ endovenosa  droga em: 

 

A) Suspensão. 

B) Solução oleosa. 

C) Contendo bolhas de ar. 

D) Solução Isotônica. 

E) Solução de ringer. 

 

Aponte a alternativa correta: 

 

a) A, B, C. 

b) A, C, D. 

c) B, C, D. 

d) C, D, E. 

e) Todas estão corretas. 
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DESTAQUE 

 

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

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

PARA USO EXCLUSIVO DO CANDIDATO. 

 

 




