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Estado de Santa Catarina
Município de Tunápolis
Caderno de Provas
Edital de Concurso Público nº 001/2015

Prova: Conhecimento Especifico
Português
Matemática
Prova para provimento do cargo de:
ENFERMEIRO

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 35 questões,
numeradas de 1 a 35. 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 03 horas, 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. 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:
A) Anual para mulheres a partir de 40 anos.
B) Anual para mulheres acima dos 35 anos.
C) Semestral para mulheres a partir dos 40 anos.
D) Semestral para mulheres a partir dos 35 anos.

02. Com relação aos fatores de risco associados ao Câncer de Mama, leia as afirmativas e assinale a
alternativa correta:
I - Os principais fatores de risco para o câncer de mama estão ligados à idade, fatores
endócrinos e genéticos. Os fatores endócrinos estão relacionados principalmente ao estímulo da
progesterona, seja endógeno ou exógeno, com aumento do risco quanto maior for o tempo de
exposição.
II - Possuem risco aumentado as mulheres com história de menarca tardia (idade da primeira
menstruação maior que 16 anos), menopausa precoce (instalada antes dos 39 anos de idade),
primeira gravidez após os 20 anos, multiparidade e terapia de reposição hormonal pós menopausa,
principalmente se prolongada por mais de cinco anos.
III - Outros fatores incluem a exposição a radiações ionizantes em idade inferior a 40 anos, a
ingestão regular de bebida alcóolica, mesmo que em quantidade moderada (30g/dia), obesidade,
principalmente quando o aumento de peso se dá após a menopausa, e sedentarismo. A prática de
atividade física e o aleitamento materno exclusivo são considerados um fator protetor.
A) Apenas a afirmativa I está correta.
B) Apenas a afirmativa II está correta.
C) Apenas a afirmativa III está correta.
D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

03. Com relação às medidas de Detecção Precoce do Câncer de Mama recomendados pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) é correto afirmar:
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A) Está relacionada ao controle dos fatores de risco reconhecidos. Os fatores hereditários e os
relacionados ao ciclo reprodutivo da mulher não são, em princípio, passíveis de mudança,
porém fatores relacionados ao estilo de vida podem ser modificáveis.
B) O diagnóstico precoce, ou abordagem de pessoas com sinais e/ou sintomas da doença,
e o rastreamento, aplicação de um teste ou exame numa população assintomática,
aparentemente saudável, com objetivo de identificar lesões sugestivas de câncer e
encaminhar as mulheres com resultados alterados para investigação e tratamento.
C) Destaca-se em particular a importância de ações intersetoriais que promovam acesso à
informação e ampliem oportunidades para controle do peso corporal e a prática regular de
atividade física.
D) O amplo acesso da população a informações claras, consistentes e culturalmente
apropriadas deve ser uma iniciativa dos serviços de saúde em todos os níveis.

04. Com relação à utilização do preservativo feminino é Incorreto afirmar:
A) O preservativo feminino pode ser colocado em qualquer momento, desde que seja antes da
penetração, e retirado com tranquilidade (sem pressa) após o término da relação.
B) Para colocá-lo corretamente, a mulher deve encontrar uma posição confortável (em pé com
um dos pés em cima de uma cadeira, senta da com os joelhos afastados, agachada ou
deitada). O anel móvel deve ser apertado e introduzido na vagina.
C) O preservativo feminino já vem lubrificado, no entanto, se for preciso, podem ser usados
lubrificantes de base aquosa ou oleosos (não esqueça de lembrar a mulher que, se ocorrer a
oportunidade de relação sexual com o preservativo masculino, os lubrificantes oleosos são
contra-indicados).
D) O anel (externo) deve ficar aproximadamente 1cm para fora da vagina. Durante a
penetração, o pênis deve ser guiado para o centro do anel externo. O preservativo
deve ficar retorcido.

05. O diafragma pode ser colocado antes da relação sexual (minutos ou horas) ou utilizado de forma
contínua. Nesta última modalidade, é aconselhável:
A) Retirar o diafragma uma vez a cada três dias, lavá-lo (preferencialmente durante o banho,
desde que este ocorra pelo menos 12 horas após o coito) e imediatamente recolocá-lo.
B) Retirar o diafragma uma vez ao dia, lavá-lo (preferencialmente durante o banho,
desde que este ocorra pelo menos 6 horas após o coito) e imediatamente recolocá-lo.
C) Retirar o diafragma uma vez por semana, lavá-lo (preferencialmente durante o banho, desde
que este ocorra pelo menos 6 horas após o coito) e imediatamente recolocá-lo.
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D) Retirar o diafragma uma vez a cada dois dias, lavá-lo (preferencialmente durante o banho,
desde que este ocorra pelo menos 1 hora após o coito) e imediatamente recolocá-lo.

06. Um ensaio clínico aprovado pelo Ministério da Saúde demonstrou risco acrescido para infecções
pelo HIV e DST´s devido ao fato de provocar leões na mucosa (fissuras/microfissuras), associados
ao uso do Método Contraceptivo denominado:
A) Condom Masculino.
B) Condom Feminino.
C) Dispositivo Intra-uterino – DIU.
D) Espermicidas.

07. No Brasil, o Ministério da Saúde preconiza a realização do teste de Papanicolaou em todas as
mulheres que já tiveram relações sexuais, com atenção especial àquelas com idade entre:
A) 25 e 59 anos.
B) 15 e 49 anos.
C) 20 e 39 anos.
D) 35 e 69 anos.

08. A Enfermeira, durante a consulta de enfermagem, indicou o uso de preservativo e espermicida
associados ao uso de anticoncepcional a base de estrogênio para paciente, devido ao fato da mesma:
A) Ser Epiléptica e fazer uso contínuo de Fenitoína.
B) Estar em Tratamento para Cirrose Hepática.
C) Ter histórico de Infarto Agudo do Miocárdio e estar em Tratamento para Insuficiência
Coronariana.
D) Ser tabagista (12 cigarros/dia) e ter 42 anos.

09. Segundo a Lei do Planejamento Familiar nº 9.263 de 12/01/96, Art. 10°, somente é permitida a
Esterilização Voluntária nas seguintes situações:
A) Em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte anos de idade ou, pelo
menos, com três filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a
manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa
interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por
equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce.
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B) Em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de
idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de
sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será
propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade,
incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a
esterilização precoce.
C) Em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de trinta anos de idade ou, pelo
menos, com três filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a
manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa
interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por
equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce.
D) Em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de trinta e cinco anos de idade
ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias
entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa
interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por
equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce.

10. O período de tempo próximo da menopausa onde as alterações hormonais tornam-se mais
intensas, gerando um encurtamento ou alongamento dos ciclos, além daqueles considerados
normais, é o período do Climatério denominado:
A) Pré-menopausa.
B) Pós-menopausa.
C) Perimenopausa.
D) Menopausa Tardia.

11. É competência exclusiva do enfermeiro na realização do pré-natal de baixo risco:
A) Inscrever a gestante no Programa de Humanização de Pré-Natal, através do prontuário
eletrônico na primeira consulta, obtendo o número do SISPRENATAL e registrando-o na
carteira da gestante.
B) Realizar o exame de colpocitologia oncótica, se necessário, e encaminhar as citologias
alteradas ao médico(a) de família de sua área de abrangência ou ginecologista.
C) Identificar o risco gestacional a cada consulta e, quando identificado, realizar o
encaminhamento por escrito ao serviço de referência de pré-natal de alto risco, após
orientação dos cuidados.
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D) Realizar a consulta puerperal entre o 7º ao 10º dia pós-parto, conforme agendamento do
Capital Criança, e a consulta do 30º ao 45º dia pós-parto.

12. De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, as consultas pré-natais devem ser
realizadas semanalmente a partir da:
A) 36º semana.
B) 37º semana.
C) 38º semana.
D) 39º semana.

13. Com relação à indicação da vacinação antitetânica, considera-se a gestante com o esquema de
vacinação completa quando:
A) A mulher tiver as 3 doses registradas e se passou mais de 5 anos.
B) A mulher tiver as 4 doses registradas e se passou menos de 5 anos.
C) A mulher tiver as 4 doses registradas e se passou mais de 5 anos.
D) A mulher tiver as 3 doses registradas e se passou menos de 5 anos.

14. Define-se corretamente Hipermenorreia como:
A) O sangramento prolongado, acima de 4 dias, ou em quantidade excessiva, maior que 40 ml,
ou à associação de ambas as alterações.
B) O sangramento prolongado, acima de 5 dias, ou em quantidade excessiva, maior que 50 ml,
ou à associação de ambas as alterações.
C) O sangramento prolongado, acima de 7 dias, ou em quantidade excessiva, maior que 70 ml,
ou à associação de ambas as alterações.
D) O sangramento prolongado, acima de 8 dias, ou em quantidade excessiva, maior que
80 ml, ou à associação de ambas as alterações.

15. De acordo com a relação de doenças transmitidas por gotículas e tempo de precaução, leia as
afirmativas e assinale a alternativa correta:
I - Doença invasiva por H. influenzae tipo b (epligotite, meningite, pneumonia) - manter
precauções até 24 h do início da antibioticoterapia.
II - Doença invasiva por meningococo (sepsis, meningite, pneumonia) - manter precauções até
72 h do início da antibioticoterapia.
III - Coqueluche - manter precauções até 2 dias após o início da antibioticoterapia.
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A) Apenas a afirmativa I está correta.
B) Apenas a afirmativa II está correta.
C) Apenas a afirmativa III está correta.
D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

16. De acordo com as recomendações de medidas preventivas associadas a Infecções Hospitalares
em Pediatria, é correto afirmar:
A) Usar antimicrobianos em unidades pediátricas e neonatológicas com objetivo de prevenir
pneumonias.
B) Quando realizar intubação em pediatria, preferir a via nasotraqueal à orotraqueal.
C) Esterilizar ou desinfetar o maquinário interno de equipamentos de anestesia.
D) Descartar condensados líquidos do circuito respiratório para não refluir no paciente,
com uso de luvas.

17. Para prevenção de infecções em unidades de terapia intensiva pediátrica a recomendação de
permanência do cateter de Swan-Gannz é de no máximo:
A) 4 dias.
B) 5 dias.
C) 6 dias.
D) 7 dias.

18. Qual das situações abaixo não indica o uso de luva de procedimento não – estéril em
neonatologia:
A) Punção venosa, arterial ou sangue arterializado.
B) Coleta de hemoculturas, LCR e urocultura por punção supra-púbica.
C) Sondagem vesical.
D) Aspiração de tubo traqueal e traqueostomia.

19. Com relação às definições dispostas na lei orgânica de saúde 8080/90, leia as afirmativas e
assinale a alternativa correta:
I - Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporcionam o
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas
de prevenção e controle das doenças ou agravos.
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II - Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir
ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da
produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
III - Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades que se
destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção
da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores
submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.
A) Apenas a afirmativa I está correta.
B) Apenas a afirmativa II está correta.
C) Apenas a afirmativa III está correta.
D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

20. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que
integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas
no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:
A) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua
utilização pelo usuário.
B) Deverão ser criadas Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as
instituições de ensino profissional e superior.
C) Organização e coordenação do sistema de informação de saúde.
D) Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições
ambientais.

QUESTÕES DE PORTUGUÊS
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Texto 1
A educação em salas com um professor ensinando muitos alunos tem cerca de 800 anos. E sua
aplicação só se ampliou. No século 20, ocorreu uma modificação nessa forma de educar quando
a tecnologia permitiu que alunos muito afastados do ponto em que está o professor pudessem,
graças ao satélite e à internet, receber as aulas de forma não presencial.
Há algumas diferenças óbvias. Com a educação de longe, o custo tende a ser muito menor, já
que se trabalha com uma escala de milhares na sala virtual, contra dezenas na presencial. Essa
é uma de suas grandes vantagens. A outra, também inegável, é dar acesso ao melhor ensino
sem as limitações impostas pela geografia. Mas nem tudo são vantagens no ensino a distância.
Há vários obstáculos a superar e é preciso ver se eles são intransponíveis ou não.
A própria tecnologia necessária para a educação de longe é um primeiro e importante entrave.
Sabemos que a internet no Brasil não é das melhores. Superadas tais barreiras tecnológicas
ainda temos outros aspectos a considerar. Por exemplo, a interação entre professor e aluno.
Talvez a barreira mais importante nem seja essa. O que pode fazer muita falta são colegas de
classe. É na sala de aula clássica, junto a outros alunos, que partilhamos muito de nossa vida.
Colegas de classe são nossos confidentes. Trocamos conselhos e dicas sobre coisas da escola e
sobre coisas pessoais. Perguntamos sobre a melhor opção a seguir e também opinamos. Até
sobre a aula trocamos explicações. Não é à toa que os mais permanentes laços –fora da
família– são formados entre colegas de classe. De certo modo, são os colegas que selam nosso
compromisso com o estudo. A falta de colegas explica um dos maiores problemas identificado
na educação a distância: o abandono dos cursos em taxas elevadíssimas.
No ponto final da comparação, mais uma consideração. Presencial ou a distância, ambas as
formas podem ser boas ou ruins. Uma e outra dependem também da empolgação e do brilho
no trabalho dos professores e da dedicação do aluno. Como já dizia o provérbio Chinês “Os
professores abrem a porta, mas você deve entrar por você mesmo”.
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(Adaptado de Carlos Bindi – Extraído de UOL 27/09/2015)

21. De acordo com as ideias do texto, podemos dizer que:
A) O autor defende que são os colegas de classe e os laços afetivos que criamos na escola
que validam nosso compromisso com o estudo.
B) O ensino a distância não é bom, pois a infraestrutura do país não permite que ele seja.
C) O ensino a distância é melhor por serem mais alunos em uma turma.
D) Uma das grandes vantagens é que o ensino a distância superou a barreira tecnológica do
país.

22. Analise as afirmativas:
I. A palavra “sua” (linha 1) refere-se à educação em salas com um professor ensinando muitos
alunos.
II. A palavra “essa” (linha 13) refere-se à interação entre professor e aluno.

10

III. O “e” da expressão “Uma e outra” poderia ser trocado por “ou” sem que o sentido da frase
sofra alteração.
A) Apenas II e III estão corretas.
B) Apenas I e III estão corretas.
C) I e II estão corretas.
D) Todas as alternativas estão corretas.

23. Assinale a alternativa em que as três palavras são acentuadas de acordo com a mesma regra:
A) Ímãs – pó – pá.
B) Amigável – glúten – ônix.
C) Cútis – médium – próximo.
D) Época – aquário – área.
24. Analise os períodos abaixo e marque a alternativa que contém apenas frases com pontuação
correta.
I - Levantava cedo, tomava seu café, colocava uma roupa elegante e saía para trabalhar.
II - Curitiba, que é a capital do Paraná apresenta boas soluções para o transporte público e
mobilidade.
III - Agindo desse jeito, jamais conseguiria o apoio da oposição.
IV - Esta tela, possui detalhes que não são perceptíveis para todos.
A) I, III e IV estão corretas.
B) Apenas I e IV estão corretas.
C) Apenas I e III estão corretas.
D) Todas as alternativas estão corretas.
25. Assinale a alternativa cujas palavras estão todas corretamente grafadas.
A) Maisena – quisesse – prodígio – encharcado.
B) Maizena – embassado – lindíssimo – preencher.
C) Ferrugem – jiló – antebraço – enxarcado.
D) Enxoval – miçanga – flexa – vertigem.
26. Na frase “A professora sempre teve cuidado com nossas falhas”, a função sintática do termo
destacado é:
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A) Objeto direto.
B) Objeto indireto.
C) Complemento nominal.
D) Adjunto adverbial.
27. Assinale a alternativa que corresponde ao uso correto das preposições nas frases abaixo.
I. Eu Estarei ___________ sua casa às nove.
II. Vamos __________ teatro amanhã.
III. Eu só obedeço __________ meus instintos.
A) Em – no – aos.
B) Na – ao – aos.
C) Em – ao – aos.
D) Na – no – a.

28. Assinale a frase com erro de colocação pronominal:
A) Nada o fará desistir, pois sua decisão já está tomada.
B) Não correu a maratona porque machucara-se na véspera.
C) O povo tem-se interessado por atividades políticas.
D) Sempre me mandam postais.
29. Em relação às orações destacadas (sublinhadas) abaixo, assinale a alternativa que relaciona
corretamente a sua classificação:
I. Vi-a chegar.
II. Os alunos, que se comportaram mal em classe, terão que conversar com a diretora.
III. Só passei na prova porque me dediquei aos estudos.
IV. Cheguei, vi, venci.
A) I – Oração subordinada substantiva; II – Oração subordinada adjetiva; III – Oração
coordenada sindética explicativa; IV - Orações coordenadas assindéticas.
B) I – Oração subordinada adverbial; II – Oração subordinada substantiva; III – Oração
coordenada sindética alternativa; IV - Orações coordenada sindética aditiva.
C) I – Oração subordinada substantiva; II – Oração subordinada adjetiva; III – Oração
coordenada assindética; IV - Orações coordenadas assindéticas explicativas.
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D) I – Oração subordinada adjetiva; II – Oração subordinada adverbial; III – Oração Coordenada
sindética explicativa; IV - Orações coordenadas aditivas.
30. Com relação aos termos da oração, qual afirmativa é incorreta:
A) Verbo de ligação é aquele que une o sujeito aos seus atributos.
B) Predicado é o termo da oração que contém uma informação sobre o sujeito.
C) Objeto indireto é o termo que se liga sem preposição a um verbo intransitivo.
D) O predicativo do sujeito indica características, qualidades ou estados que se atribuem ao
sujeito de uma oração.

QUESTÕES DE MATEMÁTICA
31. O preço de um determinado produto diminui de maneira linear a medida que chega mais
próximo da data de validade, obedecendo inversamente uma PA. Se o preço desse produto é R$
5,00 no dia 1 e R$ 2,50 no dia 11, quanto ele custou no dia 6?
A) R$ 3,75
B) R$ 2,50
C) R$ 3,00
D) R$ 2,25
32. Em um círculo trigonométrico temos o valor de 2π/4. Se convertermos esse valor para graus,
quantos graus esse valor seria equivalentes?
A) 90º
B) 75º
C) 60º
D) 45º
33. Em quanto tempo uma bomba com vazão de 200l/s encherá uma piscina retangular onde os
lados são b e 4b, e a altura igual a b/2=2m? (Considerar 1m³=1000l):
A) 5 minutos e 20 segundos.
B) 10 minutos e 40 segundos.
C) 10 minutos.
D) 7 minutos e 30 segundos.
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34. Quais são as raízes da equação biquadrada a seguir? 8y²-12y=-4
A) S = {1}
B) S = {1 ; 2}
C) S = {0,2 ; 0,5}
D) S = {0,5 ; 1}

35. Quando João comprou seu apartamento, assinou um contrato que definia o aumento da
mensalidade em 5% ao ano a juros compostos. Se ele demorou 5 anos para quitar o apartamento e
a mensalidade inicial foi de R$ 3.000,00, quanto ele pagou aproximadamente no apartamento?
A) R$ 229.730,68
B) R$ 315.451,50
C) R$ 207.051,40
D) R$ 187.062,31

