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Estado de Santa Catarina
Município de Belmonte
Caderno de Provas
Edital de Processo Seletivo nº 005/2015

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 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 02h30min, 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. Para que o aleitamento materno seja bem sucedido é importante que a mãe esteja motivada e,
além disso, que o profissional de saúde saiba orientá-la e apresentar propostas para resolver os
problemas mais comuns enfrentados por ela durante a amamentação. Em relação às orientações do
Enfermeiro mediante a amamentação, marque a opção com os itens corretos:
I-

A barriga do bebê deve está encostada na barriga da mãe;

II-

A posição da mãe e bebê não altera na boa amamentação;

III-

A aréola deve estar mais visível acima da boca do que abaixo;

IV-

Ao amamentar, a mãe não sente dor no mamilo;

V-

O queixo deve tocar a mama.

A) I, III e V.
B) I, III, IV e V.
C) II, III, IV e V.
D) I, II, IV e V.

02. Julgue as afirmações a seguir:
I- A acidose resulta da incapacidade dos rins em eliminar os produtos acídicos normais e de
concentrações elevadas de nitrogênio não proteico, especialmente ureia.
II- A acidose metabólica é um distúrbio em que há diminuição na concentração de hidrogênio,
gerando pH alto no fluido extracelular;
Essas afirmações:
A) Ambas estão corretas.
B) Ambas estão incorretas.
C) Somente a afirmação I está correta.
D) Somente a afirmação II está correta.

03. De acordo com os processos de Acreditação Hospitalar, assinale a alternativa correta.
A) São programas voluntários e não governamentais voltados à equipe médica, visando atingir
uma educação continuada permanente.
B) São processos avaliativos nos quais a clientela responde a um questionário sobre a
instituição e em cima desses resultados, mudanças serão propostas.
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C) São processos avaliativos não governamentais, sem fins lucrativos, voltados para atender
aos servidores e funcionários públicos visando a melhoria da categoria no sistema de saúde.
D) São programas de avaliação externa de determinada instituição de saúde, visando a
melhoria contínua do atendimento, dessa forma aprimorando suas práticas mediante
aos resultados.

04. É um ruído inspiratório e expiratório rude que pode ser imitado aduzindo as cordas vocais
inspirando e expirando. Ele é ouvido sem o uso do estetoscópio, sendo um sinal de estreitamento
das vias aéreas maiores, como laringe, traqueia e brônquios. Estamos nos referindo a qual ruído
adventício?
A) Sibilos.
B) Atrito pleural.
C) Estridor.
D) Roncos.

05. Em relação ao processo saúde-doença, podemos afirmar que:
A) Representa o conjunto de relações e variáveis que produzem e condicionam o estado
de saúde e doença de uma população, que variam em diversos momentos históricos e do
desenvolvimento científico.
B) O conceito de multicasualidade abrange fatores econômicos, sociais e culturais e exclui
fatores etiológicos como bactérias, vírus, fungos e protozoários na causa de doenças e agravos a
saúde.
C) É utilizado para designar o estado de doença de um indivíduo, desconsiderando-se fatores
biológicos, econômicos, sociais e culturais, tendo como base seus sintomas.
D) É explicado pelo modelo unicausal onde o estado de doença é influenciado exclusivamente
pelo o agente causador, seja ele biológico, físico ou químico.

06. É uma causa não infecciosa de irritação vaginal que ocorre nas mulheres pós-menopáusicas,
secundárias a deficiência de estrógeno:
A) Mucorreia.
B) Vulvovaginites.
C) Vaginite atrófica.
D) Leucorreia.
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07. Se comparado os SSVV de uma criança com os de um adulto, encontraremos:
A) A pressão arterial, a respiração e os batimentos cardíacos da criança são maiores que as do
adulto.
B) A pressão arterial, a respiração e os batimentos cardíacos da criança são menores que as do
adulto.
C) A pressão arterial da criança é inferior a de um adulto, porém a respiração e os
batimentos cardíacos são maiores.
D) A pressão arterial da criança é superior a de um adulto, porém a respiração e os batimentos
cardíacos são menores.

08. A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) se faz por cinco etapas, na seguinte
sequência:
A) Histórico de enfermagem; diagnóstico, planejamento; implementação e evolução.
B) Diagnóstico de enfermagem; histórico; planejamento; implementação e evolução.
C) Histórico de enfermagem; diagnóstico; planejamento ou implementação; evolução e
prognóstico.
D) Histórico de enfermagem; diagnóstico; implementação; planejamento e evolução.

09. São responsabilidades e deveres do profissional de enfermagem, exceto:
A) Comunicar ao COREN e aos órgãos competentes, fatos que infrinjam dispositivos legais e que
possam prejudicar o exercício profissional.
B) Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação a
sua prática profissional.
C) Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade,
competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.
D) Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na
diversidade de opinião e posição ideológica.

10. Relacione a primeira coluna com a segunda:
1- ( ) Polaciúria
2- ( ) Poliúria
3- ( ) Oligúria
4- ( ) Disúria
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A - ( ) Dor à micção;
B- ( ) Diminuição do volume urinário;
C- ( ) Aumento do volume urinário;
D- ( ) Micção frequente e em pequenas quantidades.

A) 1- C; 2- D; 3- B; 4- A.
B) 1- C; 2- D; 3- A; 4- B.
C) 1- D; 2- C; 3- B; 4- A.
D) 1- D; 2- C; 3- A; 4- B.

11. Os preceitos estabelecidos na Constituição de 1988 na construção do SUS se norteiam por três
princípios doutrinários. Assinale a alternativa correta.
A) Descentralização, Equidade e Universalidade.
B) Hierarquização, Descentralização, e Regionalização.
C) Universalidade, Regionalização, Descentralização.
D) Universalidade, Integralidade e Equidade.

12. São indicações do uso de cateter vesical de demora:
A) Indicado em Pós – operatório para pacientes com confusão mental.
B) Câncer ginecológico ou fístulas vesicovaginais.
C) Pacientes incontinentes para facilitar a assistência e evitar úlceras por pressão.
D) Coleta de urina em pacientes com qualquer dificuldade de urinar.

QUESTÕES DE PORTUGUÊS

13. Não é sinônimo de prenúncio:
A) Vaticínio.
B) Resquício.
C) Presságio.
D) Prognóstico.
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14. Assinale a alternativa em que pelo menos uma das palavras deveria ter sido escrita com S e não
com Z:
A) Socializar – Sazonal.
B) Reduzir – Sensatez.
C) Aburguezar – Campezino.
D) Sisudez – Sozinho.

15. Não deveria haver acento indicador de crase em qual das frases abaixo?
A) Fiquei à distância.
B) Irei à Bahia.
C) Dirijo-me à Tijuca.
D) Vou à feira.

16. São duas classes de palavras variáveis:
A) Interjeição e adjetivo.
B) Preposição e conjunção.
C) Artigo e numeral.
D) Verbo e advérbio.

17. Houve muita confusão no campeonato;
Na frase acima ocorre:
A) Sujeito composto.
B) Sujeito simples.
C) Sujeito oculto.
D) Oração sem sujeito.

QUESTÕES DE MATEMÁTICA
18. João e Carlos investiram cada um R$ 1.000,00, João por 1 ano a taxa de juros compostos de 36%
ao ano, e Carlos por 12 meses a taxa de juros compostos de 3% ao mês. Das opções abaixo, qual a
diferença de rendimento entre João e Carlos?
A) Carlos teve um rendimento maior, com diferença de R$ 65,76
B) Os dois tiveram o mesmo rendimento
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C) João teve um rendimento maior, com diferença de R$ 65,76
D) Carlos teve um rendimento maior, com diferença de R$ 131,62
19. Podemos afirmar que uma caixa de parafusos pesa 10kg mais 2/3 dessa mesma caixa. O peso de
2 caixas dessa seriam:
A) 50Kg.
B) 20kg.
C) 60kg.
D) 30kg.
20. Na Roda Gigante de um parque de diversões, brincam em média 20 pessoas a cada 10min ao
custo de R$10,00 por pessoa. Quanto esse brinquedo lucra em um expediente de 10h?
A) R$ 12.000,00
B) R$ 11.000,00
C) R$ 12.000,00
D) R$ 13.000,00

