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ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA 

CONCURSUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 004/2013 

 

CADERNO DE PROVA 
 

CARGO: ENFERMEIRO 

Nºde Inscrição Nome do Candidato 

 

 

 

OUTUBRO DE 2013. 
 

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. O seu caderno de provas estará disponível a todos os 

candidatos até 15 minutos após o encerramento da prova. 

 

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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QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 

01. A linguagem literária distancia-se da linguagem comum para obter efeitos expressivos mais 

intensos e surpreendentes.  

Sabendo disto, assinale a alternativa que corresponda às características com sua escola literária: 

 

I- Predomínio da emoção, egocentrismo, subjetivismo, apego à cultura popular, cristianismo, 

amor intenso, paixão e imaginação. 

II- Objetivismo, descrição tentando captar o real, mulher não idealizada, herói cheio de 

problemática e fraquezas. 

III- Retrata a realidade, porém sob a ótica científica. 

IV-  Suas poesias são objetivas, de elevado nível vocabular, racionalista, perfeita e voltada para 

temas universais. 

V- Suas poesias eram geralmente cantadas e acompanhadas por instrumentos musicais. 

 

a) Romantismo, Realismo, Trovadorismo, Parnasianismo, Naturalismo. 

b) Parnasianismo, Romantismo, Trovadorismo, Realismo, Naturalismo. 

c) Trovadorismo, Romantismo, Naturalismo, Parnasianismo, Realismo. 

d) Trovadorismo, Naturalismo, Parnasianismo, Realismo, Romantismo. 

e) Romantismo, Realismo, Naturalismo, Parnasianismo, Trovadorismo.  

 
 

02. Existem palavras muito parecidas tanto na escrita quanto na pronúncia (PARÔNIMAS) ou 

palavras que têm a mesma pronúncia e às vezes a mesma grafia (HOMÔNIMAS) 

Assinale a alternativa que completa corretamente as frases: 

 

I- ______ um ano não vou a minha terra natal. 

 (há – a) 

II- Por causa do______ tempo, não fomos à praia. 

 (mal – mau) 

III- A modelo participou da ______de fotos e foi muito aplaudida. 

 (sessão – seção – cessão) 

IV- Pela manhã tomei café e comi pão com ______.  

(mortadela – mortandela) 

V- Todos pretendem ______ na vida e atingir seus objetivos com êxito.  

(acender – ascender) 

 

a) Há, mal, seção, mortadela, acender. 

b) A, mau, cessão, mortandela, ascender. 

c) Há, mau, seção, mortandela, ascender. 

d) Há, mau, sessão, mortadela, ascender. 

e) A, mal, sessão, mortadela, acender. 
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03. Verbo irregular é aquele que ao ser conjugado apresenta alterações em seu radical. 

Observação: Todos os verbos estão conjugados no presente do modo indicativo. 

Assinale a alternativa em que o verbo não está conjugado corretamente: 

 

a) Requeiro (requerer), ouço (ouvir), valho (valer), ponho (pôr). 

b) Digo (dizer), meço (medir), trago (trazer), creio (crer). 

c) Hei (haver), odeio (odiar), tenho (ter), perco (perder). 

d) Posso (poder), venho (vir), cabo (caber) aderis (aderir). 

e) Vou (ir), trago (trazer), dou (dar), digo (dizer) 

 
 

04. Indique a resposta correta: 

Qual é o plural da frase abaixo?  

 

“A longa-metragem analisa a concepção político - econômica da classe alta brasileira.” 

 

a) As longas-metragem analisam as concepçãos político - econômicas das classe altas 

brasileiras. 

b) As longas-metragens analisam as concepções políticos - econômicas das classes altas 

brasileiras. 

c) As longas-metragem analisa as concepções políticas - econômicas das classes altas 

brasileiras. 

d) A longa-metragens analisam as concepçãos políticos - econômicas das classes altas 

brasileiras. 

e) As longas-metragens analisão a concepção político - econômicas das classe alta brasileiras. 

 
 

05. Assinale a alternativa em que ocorre erro em sua acentuação gráfica: 

 

a) Mortífero, lâmpada, simbolo, lógico. 

b) Baú, gás, paletó, mas (adjetivo). 

c) Bônus, horrível, revólver, joquei. 

d) Todas as palavras estão acentuadas corretamente. 

e) Em todas as alternativas ocorre erro de acentuação. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 

06. Assinale a alternativa correta: 

Qual é o nome do atual Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina: 

 

a) Joares Ponticelli 

b) Romildo Titon 

c) Kennedy Nunes 

d) João Paulo Cunha Nascimento 

e) Michel Elias Temer 

 

07. Assinale a alternativa correta: 

Em quantas Mesorregiões é dividido o Estado de Santa Catarina: 

 

a) 03 

b) 05 

c) 06 

d) 07 

e) 04 

 

08. Assinale a alternativa correta: 

Quantos municípios compõem o estado de Santa Catarina: 

 

a) 293 

b) 294 

c) 295 

d) 306 

e) 290 

 
 

09. Assinale a alternativa que contenha todos os Municípios vizinhos de fronteira com 

Município Peritiba - SC: 

 

a) Concórdia, Piratuba, Ipira e Alto Bela Vista. 

b) Concórdia, Presidente Castelo Branco, Ipira e Alto Bela Vista. 

c) Concórdia, Presidente Castelo Branco, Ipira e Ouro. 

d) Concórdia, Ipira, Alto Bela Vista, Piratuba, Presidente e Casto Branco. 

e) Concórdia, Ipira e Alto Bela Vista. 

 

10. Em 2014 acontecerá no Brasil o grande evento da Copa do Mundo de Futebol, qual cidade 

não faz parte das cidades cedes para o evento: 

 

a) Cuiabá 

b) Natal 

c) Manaus 

d) Belém 

e) Belo Horizonte 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

11. Mariana é moradora de São Pedro, está com 12 meses de idade e foi encaminhada ao Centro 

de Saúde pela Agente Comunitária de Saúde do bairro por apresentar o esquema vacinal 

incompleto. Observe a situação vacinal de Mariana: 

VACINA IDADE APLICADA 

Vacina BCG Ao nascer 

Vacina Hepatite B (HB) Ao nascer e aos 2 meses 

Vacina Tríplice Bacteriana (Difteria, Tétano e 

Pertussis - DTP) 
Nenhuma dose aplicada 

Vacina DTP/HB/Hib (Tetra) Aos 2 e aos 4 meses 

Vacina DTP/HB/Hib (Penta) Nenhuma dose aplicada 

Vacina Oral contra a Poliomielite (Sabin/VOP) Aos 2 e aos 4 meses 

Vacina Injetável contra a Poliomielite (VIP) Nenhuma dose aplicada 

Vacina oral de Rotavírus Humano (VORH) Aos 2 e aos 4 meses 

Vacina Pneumocócica 10 Valente (Pncc10V) Nenhuma dose aplicada 

Vacina Meningocócica Conjugada C (Men C) Aos 3 e aos 5 meses 

Vacina Febre Amarela (FA) Nenhuma dose aplicada 

Vacina Tríplice Viral (Sarampo, Rubéola e 

Caxumba) 
Nenhuma dose aplicada 

  

Assinale a alternativa correta de quais vacinas devem ser administradas a Mariana no Centro de 

Saúde? 

  

a) Aplicar somente a vacina contra a febre amarela. 

b) 01(uma) dose de vacina DTP/HB/Hib (Penta), 01 (uma) dose da vacina Oral contra a 

Poliomielite (Sabin/ VOP), 01 (uma) dose da vacina Pneumocócica 10 Valente (Pncc10V), 01 

(uma) dose da vacina Meningocócica Conjugada C (Men C) e 01 (uma) dose da vacina Tríplice 

Viral – Sarampo, Rubéola e Caxumba. 

c) Aplicar somente 01 (uma) dose de vacina Tríplice Viral – Sarampo, Rubéola e Caxumba e 

aprazar as doses atrasadas para outra oportunidade, pois não é recomendado administrar multi 

doses de vacinas no mesmo dia. 

d) Reiniciar o esquema vacinal de todas as vacinas, pois o tempo de atraso para vacinação de 

reforço é superior a 02 meses. 

e) 01 (uma) dose de reforço da vacina BCG, 01 (uma) dose de vacina DTP/HB/Hib (Penta), 01 

(uma) dose vacina Injetável contra a Poliomielite (VIP), e 01 (uma) dose da vacina Febre 

Amarela(FA). 
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12. Enfermagem é a ciência cuja essência e especificidade é a assistência/cuidado ao 

ser humano, individualmente, na família ou em comunidade de modo integral e holístico, 

desenvolvendo de forma autônoma ou em equipe atividades de promoção, proteção, prevenção, 

reabilitação e recuperação da saúde, tendo todo embasamento científico para tal. Assinale a 

alternativa correta de uma das principais atribuições do enfermeiro no USF, segundo a portaria 

n° 648 de 28 de março de 2006 do ministério da saúde. 

 

a) Indicar necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilidade pelo 

acompanhamento do usuário. 

b) Coordenar e participar de ações coletivas voltadas a promoção da saúde e á prevenção de 

doenças especificas. 

c) Realizar assistência integral aos indivíduos e família na USF e , quando indicado ou 

necessário, no domicilio e/ou nos demais espaços comunitários, em todas as fases do 

desenvolvimento humano: infância, adolescente, idade adulta e terceira idade. 

d) Encaminhar quando necessário, a serviços de media e alta complexidade, respeitando fluxos 

de referencia e contra referencias locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento 

do plano terapêutico do usuário, proposto pela referencia. 

e) Realizar diagnostico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico restrito. 

 

13. Relacione as patologias expressas na coluna 01 com os sinais e sintomas da coluna 02. 

 

COLUNA 01 

1. Hanseníase 

2. Tuberculose 

3. HIV/AIDS 

4. HPV  

 

COLUNA 02 

( ) Sintomas inespecíficos, de intensidade variável. 

( ) 90% dos casos apresenta infecção aguda. 

( ) A forma de transmissão pode ser parenteral, vertical, 

( ) Diagnóstico é feito em métodos bacterioscópico e radiológico. 

( ) Pode ocorre cura espontânea, após ocorre remissão dos  sintomas 

( ) Paciente na forma pós primária apresenta: febre baixa, dor torácica e tosse produtiva. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta: 

 

a) 3-2-3-2-2-1. 

b) 1-2-3-1-2-4. 

c) 3-1-3-2-2-2. 

d) 2-3-4-3-2-1. 

e) 3-1-2-3-4-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade
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14. Não constitui infração ao Código de Ética profissional, nos termos da Resolução COFEN 

160: 

 

a) Negar assistência de Enfermagem em caso de urgência ou emergência e Exercer cargos e 

participar de entidades de classe. 

b) Abandonar o cliente em meio a tratamento, sem garantia de continuidade de assistência. 

c) Nos casos previstos em Lei, o profissional deverá decidir, de acordo com a sua consciência, 

sobre a sua participação ou não no ato abortivo e Exercer cargos e participar de entidades de 

classe. 

d) Promover a eutanásia ou cooperar com prática destinada a antecipar a morte do cliente. 

e) Publicar trabalho com elementos que identifiquem o cliente, sem a sua autorização. 

 

 

15. Qual é o principal propósito da Estratégia de Saúde da Família (ESF)? 

 

a) Reorganizar os serviços de saúde possibilitando os profissionais das equipes à chance de 

conhecer as famílias ao longo do tempo, conhecer a realidade de vida e o processo 

saúde/doença de uma determinada área de abrangência. 

b) Reorganizar a prática da atenção à saúde em novas bases e substituir o modelo tradicional, 

levando a saúde para mais perto das famílias e, com isso, melhorar a qualidade de vida 

da população. 

c) Reorganizar o modelo de saúde tradicional, fortalecendo cada nível de complexidade 

assistencial. 

d) Reorganizar a estrutura básica da atenção à saúde, fortalecer os princípios do SUS, 

estabelecer vínculos com as famílias e com as representações sociais. 

e) Reorganizar o Sistema Único de Saúde. 

 
 

16. A Rede Cegonha, proposta pelo Ministério da Saúde, visa assegurar à mulher o direito ao 

planejamento reprodutivo e à atenção humanizada da gravidez, do parto e do puerpério, bem 

como garantir à criança o direito ao nascimento seguro e ao desenvolvimento saudável. Com 

relação a esse assunto, assinale a opção correta com base na Portaria GM/MS n.º 1.459/2011. 

 

a) O município interessado em aderir à Rede Cegonha será beneficiado com repasse dos 

recursos da União, após celebrar pacto com o colegiado de gestão estadual. 

b) A Rede Cegonha deve garantir atenção à saúde da criança de zero a doze meses, segundo a 

necessidade da criança e a gravidade do quadro clínico apresentado. 

c) Os municípios que não contam com serviços próprios de atenção ao parto e ao nascimento, 

incluídos os exames especializados na gestação, não poderão aderir à Rede Cegonha no 

componente pré-natal. 

d) Para aderir à Rede Cegonha, o município deve ter uma população maior que 150 mil 

habitantes. 

e) Na referida portaria, é previsto o custeio de centros de parto normal, conforme padrão 

estabelecido pelo Ministério da Saúde (cinco quartos de pré-parto, parto e pós-parto para cada 

centro), com valores mensais fixos. 
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17. Com relação às afirmativas abaixo, marque a (as) alternativa (as) incorreta (as). 

 

01) A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos 

contratados, ressalvando-se as clausulas dos contratos ou convênios estabelecidos com as 

entidades privadas. 

 

02) As ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional do 

Câncer, supervisionadas pela direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), permanecerão 

como referencial de prestação de serviços, formação de recursos humanos e para transferência 

de tecnologia. 

 

03) Os serviços de saúde de sistemas estaduais e municipais de previdência social deverão 

integrar-se à direção correspondente do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme seu âmbito de 

atuação, bem como quaisquer órgãos e serviços de saúde. 

 

04) Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao sistema Único 

de Saúde (SUS), mediante convênio, sem preservar a autonomia administrativa, em relação ao 

patrimônio, a os recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites 

conferidos pelas instituições a que estejam vinculados. 

 

Assinale: 

 

a) Apenas as alternativas 02 e 03. 

b) Apenas a alternativa 01. 

c) Apenas as alternativas 01 e 03. 

d) Apenas a alternativa 04. 

e) Apenas as alternativas 02 e 04. 

 
 

18. Com relação aos Conselhos Municipais de Saúde, podemos afirmar: 

 

01) Formular estratégias e controlar a execução da política de saúde. 

 

02) Seus representantes são escolhidos pelo Secretário de Saúde. 

 

03) Executa ações de saúde coletiva e gestão hospitalar. 

 

04) Acompanha a gestão financeira, desde a elaboração do orçamento até a fiscalização da 

execução. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) Apenas 01, 02, e 04 estão corretas. 

b) Apenas a 03 está correta. 

c) Apenas 02 e 03 estão corretas. 

d) Apenas a 01 e a 04 estão corretas. 

e) Apenas 03 e 04 estão corretas. 
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19. O recém-nascido torna-se altamente suscetível à infecção em decorrência de peculiaridades 

como: fragilidade da pele, cicatriz umbilical, necessidade de maior manuseio e imaturidade 

imunológica, além das infecções congênitas. Com relação a essas informações, assinale a 

alternativa correta: 

 

a) O recém-nascido com citomegalovírus congênito apresenta sinais e sintomas evidentes de 

grave envolvimento sistêmico e prognóstico restrito. 

b) Na toxoplasmose congênita, dois tipos demanifestações clínicas podem ser encontrados. 

c) O recém-nascido com suspeita de sífilis congênita apresenta pênfigo      palmoplantar, 

rasmaculopapular e periostite. 

d) Recém-nascido de mãe com bolsa rota há mais de vinte e quatro horas sem fisiometria nem 

febre não necessita de exames laboratoriais nem antibioticoterapia. 

e) Os recém-nascidos gemelares são mais propícios a infecções. 

 “A ocorrência habitual de entidade nosologica ou agente etiológico infeccioso em determinada 

área geográfica”. Está definição se aplica ao conceito de: 

 
 

20. “A ocorrência habitual de entidade nosologica ou agente etiológico infeccioso em 

determinada área geográfica”. Está definição se aplica ao conceito de: 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) Endemia 

b) Epidemia 

c) Surto 

d) Pandemia 

e) Profilaxia 

 
 

21. Assinale a alternativa correta em relação à atenção primaria ou básica à saúde preconizada 

pelo SUS. 

 

a) É o conjunto de ações produzidas por profissionais não-médicos junto às comunidades. 

b) É a preocupação com o atendimento da demanda espontânea da comunidade. 

c) Corresponde ao primeiro nível de atenção à saúde do modelo assistencial e é o primeiro 

contato do sistema de saúde com as necessidades da população. 

d) É o nível de atenção que realiza exclusivamente ações de promoção e prevenção primaria em 

saúde, encaminhando os demais casos para outros serviços e níveis de atenção. 

e) É o conjunto de serviços dirigidos para populações pobres que não têm facilidade de acesso a 

outros tipos e serviços e planos de saúde. 

 
 

22. O Programa Nacional de controle do câncer de colo de útero e de Mama-Viva a mulher 

consiste no desenvolvimento e na prática de estratégia que reduzem a mortalidade e as 

recuperações físicas, psíquicas e sociais do câncer do colo do útero e de mama, sendo que a 

prevenção do câncer de mama é feita através da detecção precoce, recomendo se procedimentos, 

como: 

 

a) Exame Papanicolaou. 

b) Rastreamento por mamografia em mulheres com idade entre 50 e 69 anos. 

c) Rastreamento por mamografia com o espaço de no mínimo 03 anos entre os exames. 

d) Mamografia anual a partir do 65 anos. 

e) Ressonância magnética nas mamas. 
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23. Os pilares básicos para alicerçar a estratégia a Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na 

Infância são, respectivamente: 

 

I- Capacitação de recursos humanos no nível primário de atenção, com a conseqüente melhoria 

da qualidade de assistência prestada. 

II- Características epidemiológicas da criança e às normas nacionais. 

III- Reorganização dos serviços de saúde, na perspectiva da AIDPI. 

IV- Promoção, prevenção e tratamento dos problemas infantis mais freqüentes. 

V- A educação em saúde, na família e na comunidade de modo que haja uma participação de 

todos na identificação conclusão e resolução dos problemas de saúde na família, especialmente 

os menores de cinco anos de idade. 

 

Estão corretas apenas as alternativas: 

 

a) I e II. 

b) I, III e IV. 

c) II, III e IV. 

d) III e V. 

e) III, IV e V. 

 
 

24. São estratégias de saúde pública brasileira com vistas a melhorar dos perfis nutricional e 

epidemiológico atuais, exceto: 

 

a) Programas de prevenção e controle de carências nutricionais específicas. 

b) Contribuir para a prevenção das doenças causadas por deficiências nutricionais. 

c) Para reforçar a resistência orgânica a doenças infecciosas. 

d) Para reduzir a incidência de doenças crônicas não-transmissíveis. 

e) Padrões alimentares menos variados. 

 
 

25. A Reforma Sanitária Brasileira possui quatro grandes princípios: conceito de saúde – 

reconhecimento da saúde como direito de todos e dever do estado – promoção da justiça social – 

princípios organizativos. Sobre o texto anterior, no qual se refere ao Princípio da Justiça Social, 

é incorreto afirmar que: 

a) O princípio da Justiça Social é entendido como equidade, que para ser alcançado é necessário 

universalizar o acesso da população aos serviços de saúde. 

b) A equidade busca corrigir distorções com soluções que visem recuperar a cidadania e 

promover a justiça social e com isto, acabando com as desigualdades. 

c) O acesso à informação não criando canais que viabilizem a circulação constante das decisões, 

constitui foco de decisão política fundamental. 

d) Promover a integração da atenção, assim como a universalização do acesso é um desafio a ser 

conquistado pelos trabalhadores de saúde e pela população. 

e) Por controle social pode-se entender a participação da sociedade civil, no processo de 

planejamento, implementação, monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde. 

 
 

 




