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Prefeitura Municipal de Nova Erechim  

Estado de Santa Catarina 
 

CADERNO DE PROVA 

 

PROCESSO SELETIVO 001/2013 

 

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

 

08 – 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 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  

 

01) Assinale a alternativa que apresenta problemas de pontuação: 

 

a) Uns trabalhavam, esforçavam-se, exauriam-se; outros folgavam, descuidavam-se, não 

pensavam no futuro. 

b) Enquanto os outros escutavam silenciosos, um dos funcionários falou. 

c) O americano estava intimamente convencido, de que era superior a todos os outros 

povos. 

d) Os jogadores dirigiam-se ao estádio, onde a multidão já os aguardava. 

e) A poluição corrói a saúde e isso não é percebido a curto prazo. 

 

02) Assinale a alternativa incorreta quanto ao emprego ou não do sinal indicativo de 

crase: 

 

a) Dizem que vencer a si mesmo é mais do que vencer o mundo; portanto, vençamos, 

pela prática da virtude, a todos os nossos e atingiremos a perfeição.  

b) A amiga, a quem devia tanta atenção, não chegou a ouvir os agradecimentos que 

há muito esperava. 

c) Dizer a toda gente o que pensava a respeito das coisas era sua maior ambição, mas 

não a confessava sequer a sua melhor amiga. 

d) Quando for à Bahia, quero visitar a igreja do Bonfim e assistir a uma missa para dar 

cumprimento à promessa que fiz. 

e) Chegar cedo a repartição. Lá há de estar outra vez o Pedro conversando a uma das 

portas com o João. 

 

03) Indique a alternativa incorreta em relação ao uso de iniciais maiúsculas e minúsculas: 

 

a) Usam-se minúsculas nos dias, meses, estações do ano; segunda-feira, janeiro, verão. 

b) Usa-se maiúscula em nomes que designam instituições. 

c) Usa-se apenas maiúsculas em nomes de logradouros públicos: Rua da Liberdade.  

d) Usa-se maiúsculas nos nomes de festas e festividades: Natal, Páscoa.  

e) Os nomes que designam domínios do saber, cursos e disciplinas, opcionalmente, 

também com maiúscula: português ou Português, matemática ou Matemática. 

 

04) Assinale alternativa incorreta quanto ao emprego da concordância nominal: 

 

a) Naquela noite, havia pessoas bastante magoadas contigo porque não falaste a 

verdade sobre a programação da festa. 

b) As portas da prefeitura estavam meio abertas. 

c) Nós mesmos providenciamos os papéis que enviamos anexos às procurações como 

instrumentos bastantes para fins desejados. 

d) No calor, cerveja é bom. 

e) Seguem anexo as notas promissórias.  
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05) Somente uma alternativa apresenta concordância verbal incorreta: 

 

a) Chegou o relatório e o processo. 

b) Chegaram o relatório e o processo. 

c) Decidiu o assunto o prefeito e o secretário. 

d) Decidiram o assunto o prefeito e o secretário. 

e) Deve existir problemas nos seus documentos. 

 

MATEMÁTICA   

 

06) Num sorteio com 50 números com um único prêmio, uma pessoa compra dois 

bilhetes sendo que cada bilhete tem apenas um número. Qual a probabilidade dessa 

pessoa ganhar o prêmio? 

 

a) _1_ 

     25 

b) _2_ 

    100 

c) _3_ 

     12 

d) _2_ 

     48 

e) _2_ 

     12 

  

07) Numa progressão aritmética, o primeiro e o último termo são respectivamente 23 e 

284 e a razão desta P.A é igual a 9. Quantos termos apresenta essa P.A.? 

 

a) 27 

b) 30 

c) 32 

d) 34 

e) 35 

 

08) Uma quantia de R$ 4.800,00 foi aplicada a juros simples durante 6 meses a uma taxa 

de 1,5% ao mês. Qual o juro produzido pela aplicação? 

 

a) R$ 632,00 

b) R$ 745,00 

c) R$ 980,00 

d) R$ 432,00 

e) R$ 248,45 

 

www.pciconcursos.com.br
 




4 

09) Em uma indústria cerâmica, há 5 máquinas que produzem 3.600 peças por hora. Se a 

indústria adquirir mais duas dessas máquinas, quantas peças passarão a ser produzidas 

por hora? 

 

a) 4.800 

b) 5.480 

c) 5.040 

d) 6.280 

e) 6.080 

 

10) Em uma P.G. de dez termos o primeiro termo é _1_ , sendo que a razão q = 2.  

              256 

Qual o valor que apresenta o décimo termo?                         

 

a) 1 

b) 2 

c) 4  

d) 3 

e) 5 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11) São sinais e sintomas do pé diabético com angiopatia: 

 

A) Necrose úmida. 

B) Hipotermia. 

C) Diminuição ou ausência de pulsos à palpação. 

D) Flictenas/bolhas. 

E) Cianose. 

 

Aponte a alternativa correta: 

 

a) A, B, C, D. 

b) A, B, D, E. 

c) A, C, D, E. 

d) B, C, D, E. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

12) Paciente chega a unidade básica de saúde com resultado de exame positivo para 

Haemophilus ducredyi  e solicita orientação quanto ao tipo de doença que esse agente 

causa.  Aponte a alternativa correta quanto ao tipo de doença que esse agente 

provoca: 

 

a) Leishmaniose. 

b) Cancro mole. 

c) Hanseníase. 

d) Sífilis. 

e) Nenhuma alternativa acima está correta. 
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13) Segundo orientação do Lacen- Laboratório Central de Saúde Pública de Santa 

Catarina, os novos critérios para a realização da sorologia para rubéola em gestantes 

são: 

 

A) com sintomatologia clínica sugestiva de doença exantemática; 

B) com história de contato com caso suspeito de doença exantemática; 

C) viagem ao exterior; 

D) contato com viajantes nos últimos 30 dias; 

E) reação alérgica grave. 

 

Aponte a alternativa correta: 

 

a) A, B, C, D. 

b) A, B, C, E. 

c) A, B, D, E. 

d) B, C, D, E. 

e) A, C, D, E. 

 

14) A equipe de Atenção Básica/Saúde da Família deve dar atenção especial aos 

idosos, que além do quadro de depressão, podem apresentar as seguintes situações que 

podem agravar o quadro de depressão: 

 

A) Uso de álcool; 

B) Risco ou tentativa de suicídio; 

C) Transtorno de personalidade; 

D) Ausência de pluripatologias psiquiátricas; 

E) Repercussão grave sobre uma doença somática associada. 

  

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 as alternativas estão corretas. 

 

15) São fatores intrínsecos relacionados às quedas de pessoas idosas: 

 

A) Ambientes mal iluminados; 

B) Idosos com mais de 80 anos; 

C) Baixa aptidão física; 

D) Alterações cognitivas; 

E) Quedas precedentes. 

 

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 as alternativas estão corretas. 
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16)  Em relação à Tuberculose, aponte a alternativa incorreta: 

 

a) Todo doente com diagnóstico de tuberculose confirmado, deve ser oferecido o teste 

sorológico anti-HIV. 

b) A tuberculose é uma doença grave, porém curável desde que os princípios da 

quimioterapia sejam seguidos. 

c) A leitura da prova tuberculínica é realizada de 24 a 48 horas após a realização da 

prova tuberculínica. 

d) As amostras do exame de escarro devem ser coletadas em local aberto de 

preferência ao ar livre ou em sala bem arejada. 

e) É causada por um microorganismo denominado Mycobacterium tuberculosis. 

 

17)  São características de um caso suspeito de Hanseníase: 

 

A) Perda da sensibilidade nas mãos ou pés; 

B) Um ou mais nervos periféricos espessados; 

C) Nervos doloridos; 

D) Cãibra e formigamento; 

E) Uma ou mais lesões de pele com alteração de sensibilidade. 

 

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 as alternativas estão corretas. 

 

18)  São situações clínicas que devem ser consideradas como suspeitas de hepatite viral: 

 

A) Icterícia aguda e colúria; 

B) Elevação de aminotransferases; 

C) História de exposição percutânea ou de mucosa a sangue e/ou secreções de 

pessoas portadoras ou com suspeita de infecção pelo HBV ou HCV; 

D) História de contato sexual ou domiciliar com indivíduo sabidamente HBsAg reagente 

e/ou anti- HBc reagente; 

E) Exames sorológicas de triagem reagentes para hepatites. 

 

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 as alternativas estão corretas. 
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19)  Em relação ao Papilomavírus  Humano (HPV), aponte a alternativa incorreta: 

 

a) É uma doença infecciosa, de transmissão frequentemente sexual. 

b) É também conhecida como condiloma acumidado, verruga genital ou crista de galo. 

c) Estão divididos em 03 grupos, de acordo com o seu potencial de oncogenicidade. 

d) São conhecidos menos de 20 tipos, destes 15 podem infectar o trato genital. 

e) É um DNA-vírus não cultivável do grupo papovavírus. 

 

20)  São cuidados com matérias perfuro-cortantes: 

 

A) Máxima atenção durante a realização dos procedimentos. 

B) Utilizar os dedos como anteparo, durante a realização de procedimentos que 

envolvam materiais pérfuro-cortante. 

C) As agulhas não devem ser reencapadas, entortadas, quebradas ou retiradas da 

seringa com as mãos. 

D) Não utilizar agulhas para fixar papéis. 

E) Todo material pérfuro-cortante, deve ser desprezado em recipientes com tampa e 

resistentes à perfuração. 

 

Aponte a alternativa correta. 

 

a) A, B, C, D. 

b) A, B, D, E. 

c) A, C, D, E. 

d) B, C, D, E. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

21)  São fatores predisponentes de uma úlcera neutrófica: 

 

A) Perda de sensibilidade protetora; 

B) Alteração das fibras motoras; 

C) Paralisia dos músculos intrínsecos do pé; 

D) Anidrose; 

E) Calosidade. 

 

Aponte a alternativa correta: 

 

a) A, B, C, D. 

b) A, B, D, E. 

c) A, C, D, E. 

d) B, C, D, E. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

22) As queimaduras são classificadas de três modos distintos, quanto à sua etiologia, à 

profundidade e à extensão. Nas queimaduras são consideradas áreas críticas: 

 

A) Região cervical; 

B) Região axilar; 

C) Períneo e genitália; 

D) Região posterior do tórax; 

E) Região anterior do tórax. 
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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 as alternativas estão corretas. 

 

23)  São cuidados com as úlceras venosas e prevenção de incapacidades, exceto o 

exposto em qual alternativa? 

 

a) Repouso com elevação das pernas. 

b) Caminhadas. 

c) Terapias compressivas: meias e faixas elásticas, bota de unna. 

d) Enfaixamento frouxo. 

e) Cuidados com traumatismos de membros inferiores. 

 

24) Tecido desvitalizado de consistência delgada, mucoide, macia e de coloração 

amarela, bronzeada ou cinza, formada por bactérias, fibrina, colágeno, leucocistos, 

fragmentos celulares e exsudato, esta relacionado a qual alternativa abaixo. Aponte a 

alternativa correta. 

 

a) Tecido de granulação. 

b) Tecido necrótico. 

c) Esfacelo. 

d) Tecido de epitelização. 

e) Nenhuma alternativa acima está correta. 

 

25) Existem estudos que apontam para um maior risco de suicídio em pessoas com 

características de personalidade específicas. Leia com atenção e assinale abaixo a 

alternativa correta frente ao tipo de personalidade e seus comportamentos. 

 

I) Borderline - fantasias de grande sucesso pessoal, requer admiração excessiva, 

transtorno de identidade. 

II) Narcisista - quer reconhecimento como especial, considera-se superior, 

frequentemente arrogante. 

III) Antissocial - não sente culpa ou remorsos, mente de forma recorrente, aproveita-se 

dos outros. 

IV) Borderline - pessoa com relações pessoais muito instáveis, impulsivo e explosivo, 

transtorno de identidade. 

V) Narcisista–frio e sem compaixão, irresponsável e inconsequente, frequentemente 

arrogante. 

 

a) As alternativas I e II estão incorretas.  

b) As alternativas II, III e IV estão corretas. 

c) As alternativas II e III estão corretas. 

d) As alternativas III e IV estão incorretas. 

e) As alternativas IV e V estão corretas. 
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26) Assinale a alternativa que conste três características próprias do estado em que se 

encontra a maioria das pessoas sob risco de suicídio: 

 

a) Polivalência, explosividade e tenro. 

b) Ambivalência, impulsividade e rigidez. 

c) Polivalência, compulsividade e vergável. 

d) Ambivalência, explosividade e tenro. 

e) Todas as alternativas estão corretas.  

 

27) Assinale a alternativa correta quanto aos princípios gerais do tratamento 

medicamentoso do hipertenso: 

 

a) Ser eficaz por via oral. 

b) Ser bem tolerado. 

c) Considerar condições socioeconômicas. 

d) Preferencia por posologia de dose única diária. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

28) Assinale abaixo, a alternativa correta, quanto à vacinação contra a Tuberculose 

(BCG): 

 

I. Está indicada, o mais precoce possível, nas crianças com vírus da imunodeficiência 

humana( VIH)-positivas assintomáticas. 

II. Está indicada para filhos de mães VIH-positivas.  

III. É contraindicada nos indivíduos vírus da imunodeficiência humana (VIH) – positivos 

assintomáticos. 

IV. Está indicada, o mais precoce possível, em adultos sintomáticos. 

V. É contraindicada nos indivíduos com vírus da imunodeficiência humana (VIH) – 

positivos sintomáticos. 

 

a) As alternativas II e IV estão corretas. 

b) As alternativas III e V estão corretas. 

c) As alternativas I, II e III estão corretas. 

d) As alternativas I, II e V estão corretas. 

e) As alternativas III e IV estão incorretas. 

 

29) Assinale abaixo, a via de administração da vacina de polissacarídeo Vi e da vacina 

Ty21a(contra febre Tifoide), respectivamente: 

 

a) Oral e subcutânea. 

b) Oral e intramuscular. 

c) Subcutânea e oral. 

d) Intramuscular e subcutânea. 

e) Intramuscular e oral.    
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30) Durante a consulta de enfermagem, você  orienta o paciente que seu IMC (índice 

de massa corpórea ) está em 39,9 . Como é classificado o indivíduo com esse IMC?   

Aponte a alternativa correta: 

 

a) Normal. 

b) Sobrepeso. 

c) Obeso classe I. 

d) Obeso classe II. 

e) Obeso classe III. 
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