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Prefeitura Municipal de Guaraciaba – SC 
Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 006/2015 
 
 

 
                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 
                                                                                                                                         Português  
                                                                                                                                         Matemática 

 
 

Prova para provimento do cargo de 
ENFERMEIRA 

                                                                               
 
 

TIPO DE PROVA: 01 GABARITO  

 
 
INSTRUÇÕES: 
 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, 

numeradas de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
VOCÊ DEVE: 
 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o 
quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA ao qual ela corresponder, 
conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e preencher 
essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito): → 
 
ATENÇÃO: 
 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de 
sua prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30mim, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 
CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA e o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO ao fiscal da 
sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. A Enfermagem Humanística trata-se de uma teoria da prática, em resposta à experiência 

fenomenológica. Para Josephine Paterson e Loretta T. Zderad em sua teoria, a Enfermagem 

Humanística: 

A) Preocupa-se com a experiência dos indivíduos como fenômenos de suas vidas, nas 

quais eles têm de fazer escolhas permanentemente, de modo que são intrinsecamente 

responsáveis por eles e por seu desenvolvimento. Para elas, o ato de cuidar 

incrementa a humanidade na situação em que se encontram as pessoas. 

B)  Destaca a enfermagem nos fatores do cuidado a partir de uma perspectiva humanista. 

Reforça que as enfermeiras para desenvolverem o cuidado precisam de uma base nas 

ciências humanas, ampliando assim sua visão de mundo e seu pensamento crítico a fim de 

perceberem a prática do cuidado como promoção à saúde e não como cura de doenças. 

C) É a prática de ações iniciadas e desenvolvidas, aprendidas e deliberadas, pelo indivíduo para 

manutenção da vida, da saúde e do bem-estar, quando atinge um estado de maturidade 

capaz de realizar uma ação propositada, consistente, controlada e eficaz para a integridade 

estrutural, funcional e do desenvolvimento humano. 

D) Considera que não deve haver uma análise diagnóstica por parte das enfermeiras, sem o uso 

de valores e práticas de cuidados específicos da cultura, os quais devem ser usados como 

uma poderosa direção para a prática de enfermagem. 

 

02. A relação entre saúde individual e familiar é notória: se, por um lado, os conflitos, interações e 

desagregações fazem parte do universo da família, intervindo diretamente na saúde de seus 

membros, por outro, quando algum deles adoece, tem efeito direto sobre os estágios do ciclo de 

vida familiar, sendo necessário que a família se organize para cuidar do familiar doente. Dessa 

forma, torna-se necessária a apropriação pelo Enfermeiro de algumas ferramentas específicas para 

abordar familiares. São elas:  

A) O olhar sistêmico, os tipos de famílias, a estrutura familiar, o diagnóstico familiar e a 

intervenção familiar. 

B) O olhar diagnóstico, os tipos de famílias, a estrutura familiar, a dinâmica familiar e a 

intervenção familiar. 

C) O olhar diagnóstico, os conceitos de famílias, a estrutura familiar, a dinâmica familiar e a 

intervenção familiar. 
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D) O olhar sistêmico, os tipos de famílias, a estrutura familiar, a dinâmica familiar e a 

conferência familiar. 

 

03. Dentro do Código de Ética dos profissionais de enfermagem no que diz respeito das relações 

com a pessoa, família e coletividade, é de direito dos profissionais de enfermagem: 

A) Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias 

ao exercício profissional. 

B) Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos 

decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. 

C) Garantir a continuidade da assistência de enfermagem em condições que ofereçam 

segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de 

movimentos reivindicatórios da categoria. 

D) Respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o direito da pessoa ou de seu 

representante legal, de tomar decisões sobre sua saúde, tratamento, conforto e bem estar. 

 

04. Dor à percussão costovertebral, ocasionando rechaço do paciente para frente, é indicativo 

durante o exame físico de presença de cálculos renais, pielonefrite ou mialgia. A este achado 

semiológico denominamos: 

A) Sinal de Cullen. 

B) Sinal de Giordano. 

C) Sinal de Murphy. 

D) Macicez Móvel. 

 

05. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o exame clínico das mamas deve ser parte do 

atendimento integral à mulher em todas as faixas etárias. Além disso, recomenda-se sua realização 

com periodicidade anual para as mulheres com: 

A) 30 anos ou mais. 

B) 35 anos ou mais. 

C) 40 anos ou mais. 

D) 50 anos ou mais. 

 

06. O propósito da gerência é o desenvolvimento e a eficiência organizacional. Porém, é uma 

atividade que exige mais do que habilidades técnicas e analíticas, exige a capacidade de enfrentar as 

cobranças, os riscos e as incertezas, além de um comprometimento com os resultados a serem 
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atingidos. Devido a mudanças nos âmbitos social, político e econômico, surgiram novas abordagens 

e perfis diferentes de gerenciamento. A gerência contemporânea precisa ter uma visão multifocal 

centrada: 

A) Na evolução tecnológica e nas mudanças das relações socioeconômicas que tem 

determinado, significativamente, alterações nos padrões da assistência prestada pelo serviço 

de enfermagem. 

B) Nas pessoas, nas relações interpessoais e nas equipes de trabalho e em seus conflitos, 

próprios das relações humanas. 

C) No desenvolvimento de habilidades no campo das relações humanas que é extremamente 

importante para um profissional que assume funções gerenciais. 

D) Na liderança, sendo esta uma função gerencial constantemente valorizada por vários 

estudiosos da área. 

 

07. A Organização Mundial da Saúde define Sistema de Informação em Saúde - SIS como um 

mecanismo de: 

A) Coleta, processamento, análise e transmissão da informação necessária para se 

planejar, organizar, operar e avaliar os serviços de saúde. 

B) Coleta, processamento, direcionamento e transmissão da informação necessária para se 

planejar, organizar, controlar e avaliar os serviços de saúde. 

C) Coleta, processamento, análise e estatística da informação necessária para se planejar, 

controlar, operar e avaliar os serviços de saúde. 

D) Coleta, vigilância, análise e estatística da informação necessária para se planejar, organizar, 

operar e avaliar os serviços de saúde. 

 

08. A Humanização, como um conjunto de estratégias para alcançar a qualificação da atenção e da 

gestão em saúde no SUS, estabelece-se como a construção/ativação de atitudes ético-estético-

políticas em sintonia com um projeto de co-responsabilidade e qualificação dos vínculos 

interprofissionais e entre estes e os usuários na produção de saúde. Éticas porque tomam a defesa 

da vida como eixo de suas ações. Estéticas por que: 

A) Na relação entre os homens que as relações sociais e de poder se operam, que o mundo se 

faz. 

B) Trata-se de investir na produção de um novo tipo de interação entre os sujeitos que 

constituem os sistemas de saúde e deles usufruem, acolhendo tais atores e fomentando seu 

protagonismo. 
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C) Estão voltadas para a invenção das normas que regulam a vida, para os processos de 

criação que constituem o mais específico do homem em relação aos demais seres 

vivos. 

D) Os desejos e os interesses dos diferentes atores envolvidos no campo da saúde constitui a 

política em ações materiais e concretas. 

 

09. Com relação às medidas de Prevenção e Controle da Infecção Hospitalar em ambiente cirúrgico 

e sua ventilação, leia as afirmativas e assinale a alternativa correta: 

I - Manter ventilação do ar condicionado com pressão positiva na sala operatória, com respeito 

ao corredor e áreas adjacentes. 

II – Manter o ar condicionado com um mínimo de 15 trocas de ar por hora, nas quais 3 devem 

ser com ar fresco. 

III - O controle da ventilação é desejável. O uso de ar condicionado de parede ou ventiladores 

não é apropriado. O sistema de ar condicionado central é recomendável. 

A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

10. “Ao assumir seu cargo na Estratégia Saúde da Família (ESF), um enfermeiro ficou sabendo que 

existiam muitos usuários com pressão arterial descontrolada na área de abrangência da equipe. 

Imaginando que os agentes comunitários de saúde (ACS) não estavam sabendo orientá-los, 

organizou uma capacitação para melhorar o desempenho destes junto aos usuários com 

hipertensão arterial sistêmica (HAS). Fez uma revisão bibliográfica sobre o tema, estabeleceu os 

conteúdos, organizou a agenda e, para que as aulas fossem em espaço adequado, emprestou uma 

sala do grupo escolar. Durante três sábados consecutivos, o enfermeiro explicou para os ACS tudo o 

que ele considerou ser importante saber sobre HAS, bem como as orientações que os hipertensos 

deveriam receber para ajudar no controle da doença.” Com relação às bases teóricas da educação 

em saúde, o exemplo acima traz a concepção pedagógica tradicional denominada: 

A) Transmissão. 

B) Condicionamento. 

C) Humanista. 

D) Cognitivista. 
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11. Com relação às fases da Sistematização da Assistência de Enfermagem, analise as alternativas e 

assinale a correta: 

A) O Planejamento de Enfermagem é constituído por entrevista e exame físico. A entrevista 

investiga a situação de saúde do cliente ou comunidade, identificando os problemas e 

necessidades passíveis de serem abordados nas intervenções de Enfermagem. O exame 

físico consiste nos 4 métodos propedêuticos: INSPEÇÃO, PALPAÇÃO, PERCUSSÃO e 

AUSCULTA, a chave para a realização de um exame físico eficiente é um sólido conhecimento 

teórico e habilidades técnicas apropriadas. 

B) O Histórico de Enfermagem é privativo do enfermeiro, devendo ser realizado na admissão 

ou até ás 72 horas seguintes da admissão. 

C) O julgamento clínico faz parte da realização do Diagnóstico de Enfermagem, é o 

processo cognitivo caracterizado por diversas decisões para definir o melhor 

diagnóstico, a melhor intervenção e os efeitos desta intervenção, estabelecendo o 

diagnóstico e o seu raciocínio. O enfermeiro necessita desenvolver habilidades e 

competências cognitivas, técnicas, afetivas e sociais para ser capaz de desenvolver o 

raciocínio clinico. 

D) Intervenção de Enfermagem é a identificação das necessidades básicas do ser humano que 

precisa de atendimento e a determinação pelo enfermeiro do grau de dependência deste 

atendimento em natureza e extensão. 

 

12. Durante a Consulta de Enfermagem à gestante, o enfermeiro deve atentar-se as mudanças 

fisiológicas e patológicas que podem ocorrer durante este período. De acordo com estas mudanças, 

qual das alternativas abaixo indica corretamente mudanças fisiológicas em período normal em 

gestantes: 

A) O débito cardíaco é o produto do volume de ejeção pela frequência cardíaca. Ele aumenta 

cerca de 15% durante a gravidez, atingindo um valor máximo às 10-14 semanas e torna-se 

muito sensível a alterações posturais. Esta sensibilidade aumenta ao longo da gravidez visto 

que o útero comprime as veias cava, diminuindo o retorno venoso. 

B) No início da gravidez, ocorre dilatação capilar ao longo da árvore respiratória, levando a 

edema da nasofaringe, laringe, traqueia e brônquios. Por esta razão, a voz modifica-se e a 

respiração pelo nariz torna-se mais difícil. O útero aumenta de volume, o diafragma desloca-

se cerca de 4 cm inferiormente e a grade torácica é deslocada inferior e lateralmente e a 

medida que a gestação avança a respiração abdominal substitui a torácica. A gestante respira 

mais profundamente – aumentando o volume corrente, a frequência respiratória é 

ligeiramente maior. 
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C) Congestão mamária (com 10 semanas), Hiperpigmentação da aréola primária (por volta da 

14ª semana), Sinal de Hunter – aparecimento da aréola secundária (20ª semana), Rede de 

Haller – aumento da circulação venosa da mama (22ª semana) e aparecimento do Colostro 

(28ª semana). 

D) As secreções cervicais e vaginais estão consideravelmente aumentadas na gravidez e 

consistem num muco espesso, de coloração branca, com pH ácido resultante do 

aumento da produção de ácido láctico a partir do glicogênio do epitélio vaginal por 

ação do Lactobacillus acidophilus. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

13. A crase é facultativa em qual das alternativas abaixo: 

A) Dirijo-me à Argentina. 

B) Volto às duas horas. 

C) Paulo telefonou a Selma. 

D) Não irei a festa alguma. 

 

14. Está errado quanto à regência: 

A) Ela assiste ao programa. 

B) Respondi o questionário. 

C) Aspiro teu perfume. 

D) Aspirava ao emprego. 

 

15. Houve outros raptos antes. 

A classificação de sujeito da frase acima é: 

A) Oração sem sujeito. 

B) Sujeito simples. 

C) Sujeito oculto. 

D) Sujeito indeterminado. 

 

16. Assinale a alternativa em que pelo menos uma das palavras está incorreta quanto à ortografia: 

A) Comissário – Piscinas. 

B) Instruções – Assombrado. 

C) Descer – Deserto. 
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D) Puchada – Holandez. 

 

17. Em qual das alternativas a frase está corretamente grafada? 

A) Era visosa, mas na gravides estava imobilizada. 

B) Era visoza, mas na gravides estava imobilizada. 

C) Era viçosa, mas na gravidez estava imobilizada. 

D) Era vissoza, mas na gravidez estava imobilisada. 

 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

18. Um terreno no formato de um triangulo retângulo com os catetos medindo 15m e 20m tem um 

muro em seu perímetro de 2m de altura. Sabendo que um litro de uma determinada tinta cobre 

15m², quantos litros de tinta será necessário para pintar esse muro? 

A) 8l 

B) 9l 

C) 7l 

D) 7,5l 

 

19. Uma praça no formato de um círculo tem uma estátua exatamente em seu centro e uma pista de 

corrida em seu perímetro. Sabendo que a área total dessa praça é de 1.256,6m², qual a distância da 

pista de corrida para a estátua? (Considerar pi=3,1415) 

A) 15m 

B) 17,5m 

C) 20m 

D) 22,5m 

 

20. Marta recebeu 8% de aumento a cada 6 anos trabalhados. Se quando foi contratada ela recebia 

R$ 2.000,00, quanto ela ganhará, aproximadamente, depois de 30 anos trabalhados? (Dica: utilize a 

formula de juros compostos) 

A) R$ 2.531,14 

B) R$ 2.938,66 

C) R$ 2.754,64 

D) R$ 2.757,59 

 




