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ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N.° 001/2013 

 
PROVA: CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS  
FORMAÇÃO EM NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 
CARGO ENFERMEIRO 

  
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
 Este caderno de prova é composto de 20 (vinte) questões de múltipla escolha, assim 

distribuídas:  10 (dez) questões de Português;  10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos; 
 
 Você recebeu:  Caderno de Prova.  Cartão-resposta. 
 
 Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 

reclame ao fiscal da sala para que o substitua. 
 Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 Confira os dados que estão no cartão-resposta. 
 Os números do cartão-resposta, de 01 (um) a 20 (vinte), correspondem 

rigorosamente à numeração sequencial atribuída às questões objetivas do Caderno 
de Prova. 

 Na linha do cartão-resposta, que contém o número da questão, estão as letras: A, 
B, C, D e E que correspondem às alternativas da questão.  

 Cada questão possui SOMENTE uma alternativa correta. 
 Preencha o quadrículo, com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, no espaço da 

letra que corresponde à alternativa correta no cartão-resposta. 
 Não marque mais de uma alternativa na mesma questão, pois, se isso acontecer, 

ela será anulada. 
 Procure responder todas as questões. 
 Assinale as respostas, primeiramente, ao lado das questões, no Caderno de Provas, 

para evitar possíveis erros no cartão-resposta. Revise suas respostas e, logo após, 
preencha o cartão-resposta. 

 Você terá duas horas e meia para fazer esta prova. Ao concluir, devolva ao fiscal o 
caderno de prova e o cartão-resposta. 
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CONHECIMENTOS GERAIS - PORTUGUÊS 
                                                
01. Assinale a sequência em que todas as palavras estão separadas corretamente: 
(A) ju-iz, ca-í, de-grau, ad-vo-ga-do. 
(B) ju-í – zes, caí,  a-tlas, advo- ga-do. 
(C) cac-to, a-re – ia, at-las, tá-xi. 
(D) ca-cto, a-rei-a, baú, boa. 
(E) bo-a, ba-ú, fel-tro, dis-ci-plina 

 
02. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do seguinte período: 
Dominar um bom vocabulário é ......................... para a elaboração eficiente de ........................... escritos. 
Afinal, dentre as ...................... específicas da modalidade escrita da língua, destaca-se a 
................................. de um vocabulário preciso e criterioso, capaz de substituir ......................................... 
aquilo que, na língua falada, é alusivo e circunstancial. 
                                                  Ulisses Infante, 2008 
(A) requisito, testos, características, necesidade, apropriadamente. 
(B) requisito, textos, características, necessidade, apropriadamente. 
(C) requesito, textos, características, necessidade, apropiadamente. 
(D) requisito, testos, caraterísticas, nessecidade, apropriadamente. 

             (E) requesito, textos, caracteristicas, necesidade, apropiadamente. 
 
03. O plural de chapéu, fogãozinho, cidadão e numeral é: 
(A) chapéis, fogãozinhos, cidadãos, numerais. 
(B) chapéus, fogõezinhos, cidadões, numeraus. 
(C) chapéus, fogõezinhos, cidadãos, numerais. 
(D) chapeis, fogõezinhos, cidadões, numerais. 
(E) chapéus, fogõesinhos, cidadãos, numeraus. 
 
04. Selecione a alternativa que completa corretamente a lacuna da frase apresentada: 
       Há muitas crises  ................................................. em várias empresas brasileiras. 
(A) econômico- financeiras. 
(B) econômicas- financeiras 
(C) econômicas- financeira 
(D) econômico- financeiro 
(E) econômicos- financeiras. 
 
05. Preenche corretamente os espaços em branco: 
a) Nós optamos ........................................ 
b) Compre .......................... gramas de mortadela quando for ao mercado. 
c) ......................... pipas foram encontradas no pátio da escola. 
d) ..................... pane no sistema causou a ....................... do projeto. 
(A) pela cor branco, duzentas, Aquelas, Uma, perda. 
(B) pela cor branco, duzentas, Aqueles, Um, perca. 
(C) pela cor branca, duzentas, Aqueles, Uma, perca. 
(D) pela cor branca, duzentos, Aquelas, Uma, perda. 
(E) pela cor branca, duzentas, Aquelas, Um, perda. 
 
06. Assinale a alternativa na qual o pronome pessoal está empregado corretamente: 
(A) Esta viagem é para mim fazer. 
(B) Não há nada entre eu e você. 
(C) Não vá embora sem eu. 
(D) Para eu, viajar de avião é um martírio. 
(E) Este livro é para eu ler. 
 
07. Qual das alternativas está incorreta com relação à regência verbal? 
(A) Ontem assisti a um filme americano. 
(B) Preferimos o amor à guerra. 
(C) Simpatizava com a ideia. 
(D) Que chateação! Esqueci do livro. 
(E) Cheguei ao cinema vinte minutos atrasada. 
 
08. Qual é a alternativa correta? 






ENFERMEIRO 

Processo Seletivo Público – Rio Negrinho (SC) – Edital 001/2013 

2
a) É ...................................... cautela para continuar a pesquisa. 
b) É ..................................... compreensão de todos os segmentos da sociedade. 
c) É ..................................... paciência. 
d) È ..................................... a entrada de estranhos. 
e) Era meio-dia e......................... quando todos viajaram. 
(A) necessário – necessária – preciso – proibida – meia 
(B) necessário – necessária – preciso – proibido – meio 
(C) necessário – necessário – preciso – proibida – meia 
(D) necessária – necessário – precisa – proibido – meia 
(E) N.d.a. 
 
09. Qual alternativa está incorreta em relação ao padrão culto da língua: 
(A) Encontrei-o no corredor. 
(B) Eu se encontrei com ele no cinema. 
(C) Empreste-me o livro para eu ler o artigo. 
(D) Ele nunca me falou a verdade. 
(E) Ele encontrou-se com seus amigos.  
 
10. Assinale a frase em que há erro de concordância: 
(A) Eu estava com os pés e as mãos atados. 
(B) Ele estuda as línguas inglesa e espanhola. 
(C) Entendido a ideia, o jovem resolveu executá-la. 
(D) Obrigada, disse a senhora. 
(E) Perdido o sorriso e a esperança, ele foi embora. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11. A Constituição Federal de 1988 na seção II dispõe sobre a Saúde, que descreve em artigo sobre a 
saúde ser direito de todos. Para tanto, no art. 198 as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com suas diretrizes. 
Quanto ao atendimento integral, podemos assinalar como verdadeira:  
(A) a direção única em cada esfera de governo.  
(B) a prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 
(C) participação da comunidade.   
(D) direção única nas atividades preventivas.   
(E) de relevância pública as ações nos serviços de saúde.  
 
12. O principal objetivo da atenção pré-natal e puerperal é acolher a mulher desde o inicio da gravidez, 
assegurando, no fim da gestação, o nascimento de uma criança saudável e a garantia do bem estar 
materno e neonatal. Estados e municípios por meio de unidades integrantes de seu sistema de saúde 
devem garantir a atenção pré-natal e puerperal realizada em conformidade com parâmetros estabelecidos, 
assinale a alternativa correta: 
(A) Captação precoce das gestantes como a realização da primeira consulta de pré- natal até 100 dias da 
gestação; 
(B) Realização de no mínimo, seis consultas de pré-natal, sendo preferencialmente, uma no primeiro 
trimestre, duas no segundo trimestre e três no terceiro trimestre da gestação;  
(C) Classificação de risco gestacional e detecção de problemas ou comorbidades, garantindo vinculo aos 
níveis de atenção;  
(D) Imunização antitetânica: aplicar a vacina dupla adulta até a dose imunizantes (terceira) do esquema 
recomendado ou dose reforço em gestante com esquema vacinal completo há mais de 4 anos; 
(E) Sorologia para hepatite B (HBsAg), com um exame, de preferência próximo a 20ª semanas de gestação.  
 
13. A regulamentação do planejamento familiar no Brasil, por meio da Lei nº 9.263/96, foi conquista 
importante para mulheres e homens no que diz respeito a afirmação dos direitos reprodutivos. Conforme 
consta na Lei, o planejamento familiar é entendido como o conjunto de ações de regulação da fecundidade 
que garanta direitos iguais de constituição, limitação, ou aumento da prole pela mulher, pelo homem, ou 
pelo casal (art. 2º). A atenção em planejamento familiar contribui para a redução da morbimortalidade 
materna e infantil:  
I- Diminui o número de gestações não desejadas e de abortamentos provocados;  
II- Diminui o número de cesáreas realizadas para fazer ligações tubárias; 
III- Aumenta o número de ligaduras tubárias por falta de opção e acesso a outros métodos 
anticoncepcionais; 
IV- Aumenta o intervalo entre gestações, contribuindo para aumentara frequência entre bebes e 
contribuindo para a adequada amamentação.  
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Assinale a alternativa correta:  
(A) estão corretas somente as alternativas I e II.  
(B) estão corretas somente as alternativas I e III. 
(C) estão corretas somente as alternativas II e III. 
(D) estão corretas somente as alternativas II e IV. 
(E) todas as alternativas estão corretas. 
 
14. A criação do SUS, feita pela Constituição Federal, foi posteriormente regulamentada através de leis. 
Estas leis definem as atribuições dos diferentes níveis de governo com a saúde; estabelecem 
responsabilidades nas áreas de vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador; regulamentam o 
financiamento e os espaços de participação popular; formalizam o entendimento da saúde como área de 
relevância pública e a relação do poder público com as entidades privadas com base nas normas do direito 
público; dentre outros vários princípios fundamentais do SUS. Assinale a alternativa as leis 
correspondentes: 
(A) Leis 8080/91, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, e 8149/91. 
(B) Leis 8080/90, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, e 8141/90. 
(C) Leis 8080/91, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, e 8148/91. 
(D) Leis 8080/90, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, e 8142/90. 
(E) Leis 8080/91, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, e 8146/91. 
 
15. É uma diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo estruturante do Pacto de Gestão e deve orientar a 
descentralização das ações e serviços de saúde e os processos de negociação e pactuação entre os 
gestores:  
(A) Hierarquização. 
(B) Descentralização. 
(C) Controle Social. 
(D) Regionalização.  
(E) Pactuação das ações.  
 
16. Assinale a alternativa correta quanto ao decreto que regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 
1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem: 
(A) Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987.  
(B) Decreto nº 94.408, de 08 de junho de 1987. 
(C) Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1986. 
(D) Decreto nº 94.407, de 08 de junho de 1987. 
(E) Decreto nº 94.404, de 08 de junho de 1987. 
 
17. A Responsabilidade Técnica dos Serviços de Enfermagem é uma atribuição específica e inerente ao 
profissional Enfermeiro, que deve estar habilitado na forma da legislação vigente, e que responde, 
tecnicamente pela assistência e qualidade dos serviços prestados sob sua responsabilidade. Assinale a 
alternativa incorreta: 
(A) A Anotação pelo COREN, da Responsabilidade Técnica do Enfermeiro pela gestão do Serviço de 
Enfermagem de todos estabelecimentos, onde houver atividade de enfermagem, passa a ser regida pela 
presente Resolução. 
(B) Todo estabelecimento onde existem atividades de Enfermagem, deve obrigatoriamente apresentar 
Certidão de Responsabilidade Técnica de Enfermagem, cuja anotação deverá ser requerida pelo 
profissional Enfermeiro. 
(C) A Certidão de Responsabilidade Técnica, deverá ser renovada a cada 12(doze) meses, após sua 
emissão. 
(D) Em caso de substituição do Responsável Técnico, em período inferior a um ano, a direção do 
estabelecimento deverá encaminhar ao COREN, dentro de 15 dias, a partir da ocorrência, a eventual 
substituição da Anotação da Responsabilidade Técnica, requerida ao COREN pelo novo enfermeiro.  
(E) As Instituições de Saúde, Públicas e Filantrópicas, não poderão requerer dispensa do recolhimento da 
taxa, referente à emissão da Certidão de Responsabilidade Técnica. 
 
18. As aranhas são animais carnívoros, alimentando-se principalmente de insetos, como grilos e baratas. 
Muitas têm hábitos domiciliares e peridomiciliares. Apresentam o corpo dividido em cefalotórax e abdome. 
No cefalotórax articulam-se os quatro pares de pernas, um par de pedipalpos e um par de quelíceras. Nas 
quelíceras estão os ferrões utilizados para inoculação do veneno. Assinale a alternativa correta quanto ao 
gênero de arranha predominante na região Sul do Brasil: 
(A) Lonômia.  
(B) Latrodectus 
(C) Phoneutria.  
(D) Loxosceles.  
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(E) Caranguejeira.  
 
19. As hepatites virais são doenças provocadas por diferentes agentes etiológicos, com tropismo primário 
pelo fígado, que apresentam características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais distintas. Assinale a 
alternativa correta quanto ao modo de transmissão das hepatites:  
(A) Quanto às formas de transmissão, as hepatites virais podem ser classificadas em dois grupos: o grupo 
de transmissão fecal-oral (HAV e HEV) tem seu mecanismo de transmissão ligado a condições de 
saneamento básico, higiene pessoal, qualidade da água e dos alimentos. A transmissão percutânea 
(inoculação acidental) ou parenteral (transfusão) dos vírus A e E é muito rara, devido ao curto período de 
viremia dos mesmos. O segundo grupo (HBV, HCV, e HDV) possui diversos mecanismos de transmissão, 
como o parenteral, sexual, compartilhamento de objetos contaminados (agulhas, seringas, lâminas de 
barbear, escovas de dente, alicates de manicure), utensílios para colocação de piercing e confecção de 
tatuagens e outros instrumentos usados para uso de drogas injetáveis e inaláveis.  
(B) A transmissão através de acidentes perfurocortantes não é possível.  Procedimentos cirúrgicos e 
odontológicos e hemodiálises sem as adequadas normas de biossegurança. Hoje, após a triagem 
obrigatória nos bancos de sangue (desde 1978 para a hepatite B e 1993 para a hepatite C), a transmissão 
via transfusão de sangue e hemoderivados não acontece. 
(C) A transmissão por via sexual é comum em todas as hepatites. Na hepatite C poderá ocorrer a 
transmissão principalmente em pessoa com múltiplos parceiros, coinfectada com o HIV, com alguma lesão 
genital (DST), alta carga viral do HCV e doença hepática avançada. 
(D) Os vírus das hepatites B, C e D possuem também a via de transmissão vertical (da mãe para o bebê). 
Geralmente, a transmissão ocorre no momento do parto, sendo a via transplacentária mais comum.  
(E) A transmissão vertical do HBV ocorre em 70% a 90% dos casos de mães com replicação viral (HBeAg 
positivas); nos casos de mães sem replicação viral (HBeAg negativas) a probabilidade varia entre 30% a 
50%, o que altera a conduta a ser adotada para a criança (vacinação e imunoglobulina nas primeiras doze 
horas de vida). 
 
20. A grande parte dos crimes sexuais ocorrem durante a idade reprodutiva da mulher. Os riscos da 
gravidez, decorrem dessa violência. No entanto, a gravidez decorrente da violência sexual, representa para 
grande parte das mulheres uma segunda forma de violência. A complexidade da situação e os danos por 
ela provocados podem ser evitados em muitos dos casos, com a utilização da Anticoncepção de 
Emergência. O método anticonceptivo pode ser prescrito: 
(A) para todas as mulheres e adolescentes expostas à gravidez, através do contato certo ou duvidoso com 
sêmen, independente do período do ciclo menstrual em que se encontrem, que tenham tido a primeira 
menstruação e que estejam antes da menopausa.  
(B) para todas as mulheres e adolescentes expostas a gravidez, através do contato certo ou duvidoso com 
sêmen, dependente do período do ciclo menstrual em que se encontrem, que tenham tido a primeira 
menstruação e que estejam antes da menopausa. 
(C) para todas as mulheres e adolescentes expostas a gravidez, através do contato certo ou duvidoso com 
sêmen, dependente da data da ultima mentruação, que tenham tido a primeira menstruação e que estejam 
antes da menopausa. 
(D) somente para as adolescentes expostas à gravidez, através do contato certo ou duvidoso com sêmen, 
independente do período do ciclo menstrual em que se encontrem, que tenham tido a primeira 
menstruação.  
(E) somente para as mulheres expostas a gravidez, através do contato certo ou duvidoso com sêmen, 
independente do período do ciclo menstrual em que se encontrem, que estejam antes da menopausa. 




