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ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 002/2017 

10 DE DEZEMBRO DE 2017 
 

CARGO: 
Enfermeiro(a) 

 
INSTRUÇÕES 

Este Caderno de Questões contém 25 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e 
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de 
Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo. 
 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento 
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e 
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam 
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 11 de dezembro 
de 2017, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-
mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 12 e 13 de dezembro de 2017. 
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Língua Portuguesa 
 
O fragmento da obra de Mário de Andrade 
intitulada Macunaíma servirá como base para 
responder as questões de 01 a 04: 
 

Capítulo V – Piaimã 
 

A inteligência do herói estava muito 
perturbada. Acordou com os berros da bicharia lá 
em baixo nas ruas, disparando entre as malocas 
temíveis. E aquele diacho de sagui-açu que o 
carregara pro alto do tapiri tamanho em que 
dormira... Que mundo de bichos! que despropósito 
de papões roncando, mauaris juruparis sacis e 
boitatás nos atalhos nas socavas nas cordas dos 
morros furados por grotões donde gentama saía 
muito branquinha branquíssima, de certo a filharada 
da mandioca!... A inteligência do herói estava muito 
perturbada. As cunhas rindo tinham ensinado pra 
ele que o sagui-açu não era saguim não, chamava 
elevador e era uma máquina. De-manhãzinha 
ensinaram que todos aqueles piados berros 
cuquiadas sopros roncos esturros não eram nada 
disso não, eram mas cláxons campainhas apitos 
buzinas e tudo era máquina. As onças pardas não 
eram onças pardas, se chamavam fordes 
hupmobiles chevrolés dodges mármons e eram 
máquinas. Os tamanduás os boitatás as inajás de 
curuatás de fumo, em vez eram caminhões bondes 
autobondes anúncios-luminosos relógios faróis 
rádios motocicletas telefones gorjetas postes 
chaminés... Eram máquinas e tudo na cidade era só 
máquina! O herói aprendendo calado. De vez em 
quando estremecia. Voltava a ficar imóvel 
escutando assuntando maquinando numa cisma 
assombrada. Tomou-o um respeito cheio de inveja 
por essa deusa de deveras forçuda, Tupã 
famanado que os filhos da mandioca chamavam de 
Máquina, mais cantadeira que a Mãe-D'água, em 
bulhas de sarapantar.  

Então resolveu ir brincar com a Máquina pra 
ser também imperador dos filhos da mandioca. Mas 
as três cunhãs deram muitas risadas e falaram que 
isso de deuses era gorda mentira antiga, que não 
tinha deus não e que com a máquina ninguém não 
brinca porque ela mata. A máquina não era deus 
não, nem possuía os distintivos femininos de que o 
herói gostava tanto. Era feita pelos homens. Se 
mexia com eletricidade com fogo com água com 
vento com fumo, os homens aproveitando as forças 
da natureza. Porém jacaré acreditou? nem o herói! 
Se levantou na cama e com um gesto, esse sim! 
bem guaçu de desdém, tó! batendo o antebraço 
esquerdo dentro do outro dobrado, mexeu com 
energia a munheca direita pras três cunhas e partiu. 
Nesse instante, falam, ele inventou o gesto 
famanado de ofensa: a pacova.  

E foi morar numa pensão com os manos. 
Estava com a boca cheia de sapinhos por causa 
daquela primeira noite de amor paulistano. Gemia 
com as dores e não havia meios de sarar até que 

Maanape roubou uma chave de sacrário e deu pra 
Macunaíma chupar. O herói chupou chupou e sarou 
bem. Maanape era feiticeiro.  

Macunaíma passou então uma semana sem 
comer nem brincar só maquinando nas brigas sem 
vitória dos filhos da mandioca com a Máquina. A 
Máquina era que matava os homens porém os 
homens é que mandavam na Máquina... Constatou 
pasmo que os filhos da mandioca eram donos sem 
mistério e sem força da máquina sem mistério sem 
querer sem fastio, incapaz de explicar as 
infelicidades por si. Estava nostálgico assim. Até 
que uma noite, suspenso no terraço dum arranha-
céu com os manos, Macunaíma concluiu:  

- Os filhos da mandioca não ganham da 
máquina nem ela ganha deles nesta luta.  

Há empate.  
 

ANDRADE, Mário de. Macunaíma: o herói sem 
nenhum caráter. Belo Horizonte: Villa Rica, 1990.  

 
01) Use V para verdadeiro e F para falso de 
acordo com as informações contidas no texto: 
 
(___) Macunaíma faz uma analogia entre os sons 
da cidade com os ruídos da floresta. 
(___) O fragmento tem como característica mais 
relevante a modernidade e a ineficácia da 
Máquina. 
(___) No primeiro parágrafo é possível inferir 
que o herói aprendia de forma taciturna. 
(___) O personagem apresenta uma tendência à 
cultura popular e expõe suas preocupações 
sobre o crescimento industrial do país. 
 
Respeitando a ordem em que as orações 
aparecem, temos: 
 
a) V – F – F – F 
b) V – F – V – F 
c) F – F – V – F 
d) F – F – V – V 
e) V – F – F – V 
 
02) Assinale a sentença incorreta: 
 
a) No final do fragmento, Macunaíma equipara os 

filhos da mandioca com a máquina. 
b) O herói desacreditava no modo de 

funcionamento das máquinas. 
c) O texto, narrado em primeira pessoa, faz uma 

sátira ao crescimento industrial e a modernidade. 
d) O autor usa um trocadilho entre o verbo 

“maquinar” e o substantivo “máquina”.  
e) Macunaíma usa os dados de sua cultura para 

entender aquela sociedade tão diferente da sua. 
 
03) No primeiro parágrafo o texto aponta duas 
vezes que o herói estava perturbado. 
Perturbado é o mesmo que:  
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a) sanhudo  
b) dorido 
c) ínvido 
d) aturdido 
e) célere 
 
04) “...motocicletas telefones gorjetas postes 
chaminés...” A troca do J pelo G, ou vice-versa, 
é um erro comum no nosso dia a dia. Pelo 
menos uma palavra nas assertivas abaixo 
apresenta erro em relação ao emprego do G ou 
do J. Assinale-a: 
 
a) ferrugem – manjericão - rabugento 
b) tigela – gorgear - canjica 
c) majestade – enferrujar - privilégio 
d) sujeito – hegemonia - barragem 
e) bege – monge - despejar 
 
05) Nas frases a seguir os verbos utilizados 
precisam de uma atenção especial na 
conjugação. Aponte a sentença incorreta: 
 
a) A carga não coube no depósito. 
b) Eles detiveram os fugitivos.   
c) Eu adiro ao movimento do Magistério. 
d) Tomara que ele esteja bem. 
e) Se eu dizer que está correto, é porque está. 
 
06) Em relação à concordância nominal: 
 
1. Não é permitida a entrada de crianças no 

evento. 
2. A princesa ficou meio confusa com o 

casamento da irmã. 
3. O ônibus partiu da rodoviária ao meio-dia e 

meia. 
 
a) Somente 1 e 3 estão corretas. 
b) Somente 3 está correta. 
c) Somente 2 e 3 estão corretas. 
d) Somente 1 e 2 estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
07) Observe a colocação dos pronomes 
oblíquos destacados nas frases a seguir: 
 
1. Jamais passou-me pela cabeça que algo 

aconteceria com ela. 
2. Se espalhou pelo bairro a notícia do casamento. 
3. Acreditava-se antigamente que existiam 

criaturas na floresta. 
4. Essa foi o emprego que me restou. 
 
Estão empregados corretamente: 
 
a) Nas sentenças 1 e 2. 
b) Nas sentenças 3 e 4. 
c) Nas sentenças 1 e 3. 
d) Nas sentenças 2 e 4. 
e) Nas sentenças 2, 3 e 4. 
 

08) Uma das sentenças abaixo utiliza uma 
palavra incorreta para o contexto. Identifique-a: 
 
a) A costureira coseu a roupa da bailarina. 
b) O gerente taxou o empregado de preguiçoso. 
c) Durante a confusão os presos atearam fogo nas 

celas. 
d) O aluno infringiu uma regra da escola. 
e) Após o término da apresentação as cortinas 

foram cerradas. 
 
Imagem para as questões 09 e 10: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: www.pensando.mj.gov.br Acesso: 
25/11/2017. 

 
09) “Não tinha teto,...” A figura de linguagem 
presente no excerto anterior é denominada: 
 
a) metonímia 
b) hipérbole 
c) prosopopeia 
d) onomatopeia 
e) pleonasmo 
 
10) “...não efetivaram o Direto à Moradia no 
Brasil.” No fragmento anterior a crase é 
obrigatória. Das assertivas abaixo somente uma 
está usando o acento indicador de crase de 
forma correta. Indique-a: 
 
a) Agora você está frente à frente com o seu 

malfeitor. 
b) Meu pai viajou à serviço. 
c) Ofereceu o gol à mim. 
d) A disciplina da escola é semelhante à dos 

europeus. 
e) A nova empresa começou à toda força. 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) A meningite é um processo inflamatório das 
meninges que pode ser causada por vários 
agentes patogênicos. Com relação a prevenção 
de meningite pela vacinação contempladas no 
calendário básico do Sistema Único de Saúde 
da criança, assinale a alternativa correta: 
 
a) Somente a vacina Meningo tipo C previne a 

meningite. 
b) Do calendário vacinal da criança, somente as 

vacinas Meningo tipo C e Pneumo 10 previnem 
meningite. 

c) As vacinas Pentavalente, Meningo tipo C, BCG e 
Pneumo 10 previnem a meningite. 



4 

 

d) As vacinas Meningo tipo C e Tetra viral previnem 
a meningite. 

e) As vacinas influenza e tetra viral previnem a 
meningite. 

 
12) Com relação à Lei 8.080 de 19 de setembro 
de 1990, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Ela afirma que o dever do Estado de garantir a 

saúde mediante políticas que visem redução de 
riscos de doenças  e assegure acesso universal 
e igualitário aos serviços de saúde. 

b) Um dos artigos desta lei diz que a saúde é um 
direito fundamental do ser humano, devendo o 
Estado prover as condições indispensáveis ao 
seu pleno exercício. 

c) Esta lei regulamenta no Brasil as ações e 
serviços de saúde, podendo permanentemente 
ou eventualmente os serviços de saúde serem 
executados por pessoas de direito público ou 
privado. 

d) Esta lei também dispões  sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde.  

e) Esta lei diz que o conjunto de ações e serviços 
de saúde, prestados por órgãos e instituições 
públicas federais, estaduais e municipais, da 
Administração direta e indireta e das fundações 
mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema 
Único de Saúde - SUS. 

 
13) É atribuição específica do enfermeiro na 
atenção básica, exceto: 
 
a) Planejar, gerenciar e avaliar as ações 

desenvolvidas pelos técnicos/auxiliares de 
enfermagem, ACS e ACE em conjunto com os 
outros membros da equipe. 

b) Indicar a necessidade de internação hospitalar 
ou domiciliar, mantendo a responsabilização 
pelo acompanhamento da pessoa. 

c) Realizar consulta de enfermagem, 
procedimentos, solicitar exames 
complementares, prescrever medicações 
conforme protocolos, diretrizes clínicas e 
terapêuticas, ou outras normativas técnicas 
estabelecidas pelo gestor federal, estadual, 
municipal ou do Distrito Federal, observadas as 
disposições legais da profissão. 

d) Realizar e/ou supervisionar acolhimento com 
escuta qualificada e classificação de risco, de 
acordo com protocolos estabelecidos. 

e) Realizar atenção à saúde aos indivíduos e 
famílias vinculadas às equipes e, quando 
indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 
demais espaços comunitários (escolas, 
associações entre outras), em todos os ciclos de 
vida. 

 
14) Sobre boas práticas no manejo de  seringas 
e agulhas pelo paciente Diabético que utiliza 
insulina em domicílio é correto afirmar que: 

a) Apesar de serem descartáveis, as seringas com 
agulhas acopladas podem ser reutilizadas pela 
própria pessoa, desde que a agulha e a capa 
protetora não tenham sido contaminadas. 

b) Não pode reutilizar somente as agulhas, pois 
elas contaminam ao serem inseridas no 
paciente. 

c) Se for reutilizar a agulha recomenda-se passar 
álcool 70%. 

d) O descarte da seringa e agulha pode ser no lixo 
comum domiciliar, visto que o paciente utiliza 
diariamente. 

e) Após o uso a agulha não pode ser “recapada” 
pela pessoa que utilizou a insulina. 

 
15) Qual das escalas abaixo é utilizada para 
avaliação de risco cardiovascular? 
 
a) Escala de Aldrete  
b) Escala visual analógica 
c) Escala de Hoehn e Yahr 
d) Escala de Lanss 
e) Escala de Framingham 
 
16) Perante a lista nacional são doenças ou 
agravos de notificação compulsória, exceto: 
 
a) Dengue e raiva humana. 
b) Ascaridíase e Gonorréia. 
c) Doença de Chagas aguda e febre Chikungunya. 
d) Esquistossomose e Acidente de trabalho com 

exposição a material biológico. 
e) Violência doméstica e Síndrome da Paralisia 

Flácida Aguda. 
 

17) Com relação à anatomia e fisiologia do 
coração assinale a alternativa correta: 
 
a) O coração é dividido em quatro bombas com 

funções distintas, que bombeia o sangue para os 
pulmões e órgão periféricos. 

b) O coração é formado por duas câmaras sendo 
elas dois átrios e dois ventrículos. 

c) Entre os átrios e os ventrículos existe um 
conjunto de quatro válvulas cardíacas, que 
orientam o fluxo sanguíneo de forma 
unidirecional pelo coração. 

d) Este órgão está localizado na cavidade torácica, 
atrás das costelas e acima do diafragma, 
ocupando um espaço chamado mediastino. 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
18) Sobre o rastreamento de câncer de colo 
uterino e a coleta de exame citopatológico de 
colo uterino, podemos afirmar que: 
 
a) Os protocolos de rastreamento do Ministério da 

saúde afirmam que o exame deve ser realizado 
por todas as mulheres em até um ano após a 
primeira relação sexual. 

b) O exame não deve ser realizado em gestantes. 



5 

 

c) O exame pode ser realizado durante o período 
menstrual, sendo que isto não atrapalha a 
qualidade da amostra. 

d) As mulheres que nunca tiveram relação sexual 
devem realizar o exame pelo menos uma vez na 
vida. 

e) O intervalo entre os exames, preconizado pelo 
protocolo do ministério da saúde, deve ser de 
três anos, após dois exames negativos, com 
intervalo anual. 

 
19) São orientações corretas sobre 
amamentação, perante o Ministério da Saúde, 
exceto: 
 
a) Não há necessidade de limpar os mamilos antes 

das mamadas, sendo o banho diário e o uso de 
sutiã limpo suficiente. 

b) O corpo do bebê deve estar voltado totalmente 
para o corpo da mãe e um dos braços estar ao 
redor do corpo da mãe. 

c) A boca do bebê deve estar bem aberta e o lábio 
inferior voltado para fora. 

d) A mãe deve estar sentada de forma confortável 
e relaxada. 

e) A frequência da amamentação deve ser de duas 
em duas horas e a duração de no mínimo 10 
minutos. 

 
20) Dentre as alternativas indique a errada com 
relação as medidas de frequência de doenças 
na epidemiologia. 

 
a) Mortalidade não é um indicador utilizado para 

medir as condições de saúde da população. É 
calculada dividindo-se o número de óbitos pela 
população em risco. 

b) Incidência é o número de casos novos de uma 
doença com relação a população exposta a 
adoecer, em um determinado tempo. 

c) A prevalência é uma medida em determinado 
tempo ou instante de casos existentes de uma 
doença. 

d) Letalidade expressa o poder que uma doença ou 
agravo à saúde tem de provocar a morte nas 
pessoas acometidas. 

e) A morbidade indica o risco de uma pessoa 
adoecer por determinado agravo e em delimitado 
espaço de tempo. 

 
21) Acerca da Lei n° 8.080/1990, art. 13, a 
articulação das políticas e programas, a cargo 
das comissões intersetoriais, abrangerá, em 
especial, as seguintes atividades: 
 

I. Alimentação e nutrição. 
II. Saneamento e meio ambiente. 

III. Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia. 
IV. Saúde da gestante e da criança. 
V. Saúde do idoso. 

VI. Saúde do trabalhador. 
 

a) Somente II e VI estão incorretas. 
b) Somente III está incorreta. 
c) Somente IV e V estão incorretas. 
d) Somente III e V estão incorretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
22) De acordo com a Lei n° 8.080/1990, art. 17, à 
direção estadual do Sistema Único de Saúde 
(SUS) compete: 
 

I. Promover a descentralização para os 
Estados dos serviços e das ações de saúde. 

II. Acompanhar, controlar e avaliar as redes 
hierarquizadas do Sistema Único de Saúde 
(SUS).  

III. Prestar apoio técnico e financeiro aos 
Municípios e executar supletivamente ações 
e serviços de saúde. 

 
a) Somente I e II estão corretas. 
b) Somente I e III estão corretas. 
c) Somente III está incorreta. 
d) Somente I está incorreta. 
e) Todas estão corretas. 
 
23) De acordo com a Lei n° 8.080/1990, art. 47, o 
Ministério da Saúde, em articulação com os 
níveis estaduais e municipais do Sistema Único 
de Saúde (SUS), organizará, no prazo de dois 
anos, um sistema nacional de informações em 
saúde, integrado em todo o território nacional, 
abrangendo questões: 
 
a) epidemiológicas e de saúde. 
b) sanitárias e nutricionais.  
c) epidemiológicas e de prestação de serviços. 
d) sanitárias e epidemiológicas. 
e) nutricionais e de saúde. 
 
24) (Lei Orgânica) De acordo com o art. 156 da 
Lei Orgânica do Município de Arvoredo (SC), o 
Município integra com a União e o Estado o 
Sistema Único de Saúde, cuja organização, 
entre outras, obedecerá as seguintes diretrizes: 
 

I. atendimento integral, com prioridade para 
as ações preventivas e coletivas adequadas 
à realidade epidemiológica sem prejuízo das 
assistência individuais. 

II. universalização da assistência de igual 
qualidade dos serviços de saúde à 
população urbana e rural. 

III. descentralização política, administrativa e 
financeira. 

IV. participação da comunidade. 
V. amparo à criança, ao adolescente e ao idoso 

carente. 
 
a) Somente I, II e III estão corretos. 
b) Somente II, III e IV estão corretos. 
c) Somente I, III e IV estão corretos. 
d) Somente V está incorreto. 
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e) Todos estão corretos. 
 
25) (Lei Orgânica) De acordo com a Lei Orgânica 
do Município de Arvoredo (SC), leia as 
assertivas abaixo e assinale a alternativa 
correta: 
 

I. A saúde é direito de todos e dever do 
Município, no âmbito de sua competência, 
de executar políticas sociais que visem à 
redução do risco de doenças e o acesso 
universal igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e 
recuperação. 

II. São considerados de relevância pública as 
ações e serviços de saúde, cabendo ao 
Poder Público Municipal, dispor sobre sua 
regulamentação, fiscalização e controle 
devendo sua execução ser feita diretamente 
ou através de terceiros. 

III. As instituições, as pessoas físicas e 
jurídicas de direito privado poderão 
participar de forma complementar do 
Sistema Único de Saúde, obedecidas às 
diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio, tendo 
preferência às entidades filantrópicas. 

 
a) Somente I e II estão corretos. 
b) Somente II e III estão corretos. 
c) Somente I e III estão corretos. 
d) Nenhum está correto. 
e) Todos estão corretos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


