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CARGO: ENFERMEIRO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três) horas. A Prova 
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será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 02 (duas) 

Raciocínio Lógico (matemática) 02 (duas) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 12 (doze) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atenção! O texto abaixo será subsídio para as questões 1 e 2: 

  

1 - Com relação ao exposto na tirinha é INCORRETO o que se afirma em: 

a) No último quadrinho há uma crítica explícita ao desmatamento da floresta Amazônica para o 

uso da terra em atividades relativas a  pecuária. 

b) O autor da tirinha utiliza pronomes (ela) e substantivos sinônimos (ave) como recursos 

coesivos de retomada do referente andorinha.  

c) A expressão “abundância” pode ser substituída, sem alteração de sentido,  pelo vocábulo 

“fartura”. 

d) No discurso da cena  3  há marcas de oralidade. 

e) Na afirmação: “Chegamos” e na interrogação: “Certeza que nossa árvore era aqui?” os dois 

vocábulos referenciam a mesma pessoa do discurso, ou seja, a 1ª pessoa do plural.   

2 - Quanto à separação silábica ou regra de acentuação assinale V para as proposições verdadeiras e F 

para as falsas: 

( ) as palavras abundância e migratória não são classificadas como proparoxítonas segundo as 

regras em vigência no Brasil. 

( )  as palavras abundância e migratória são classificadas como paroxítonas pois segundo as 

regras em vigência no Brasil acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongos 

crescentes: ea(s), oa(s), eo(s), ua(s), ia(s), ue(s), ie(s), uo(s), io(s). 
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( )  As palavras abundância e banquetear possuem o mesmo número de letras porém com o 

número de sílabas diverso. 

( )  Pela divisão em sílabas a palavra outono é uma trissílaba e também possui um ditongo. 

a) V – V – V – V  

b) F – F – V – V 

c) V – V – F – V 

d) F – V – V – V  

e) F – F – F – V  

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

3 - Em um determinado hospital todos os funcionários receberam vacina contra a gripe e a febre 

amarela, sendo que 85% receberam vacina contra a gripe e 43% receberam vacina contra a febre 

amarela. A porcentagem de funcionários que recebeu os dois tipos de vacina é: 

a) 36% 

b) 43% 

c) 38% 

d) 28% 

e) 42% 

 

4 - Observe a figura abaixo. 

 

A área da parte hachureada na figura é: (considere ) 

a) 20,52  
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b) 77,04  

c) 17,16  

d) 15,48  

e) 92,56  

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

5 - Complete o texto com informações pertinentes aos aspectos geográficos, climáticos e/ou 

estatísticos do Brasil segundo informações disponibilizadas pelo IBGE. 

O Brasil, com uma área territorial de mais de _____________ milhões de km², possui a estimativa de 

aproximadamente ______________ milhões pessoas (2019) e uma taxa de analfabetismo de 

_______________ % (PNAD, 2018) considerando pessoas com 15 anos ou mais.  O Brasil é um país 

com grande diversidade climática. Em alguns lugares faz frio e em outros muito calor, mas, em geral, 

nosso clima é quente em quase todo o território. Há três tipos de clima no 

país:__________________________________________.  Com relação ao relevo, o país é 

constituído, principalmente, por __________________________________________.  

Fonte: https://educa.ibge.gov.br/jovens.  

a) 8,5 – 210 - 6,8 - equatorial, tropical e temperado - planaltos, planícies e depressões.   

b) 10 – 210 – 6,1 - equatorial, tropical e subtropical -  planaltos, planícies e montanhas.   

c) 8,5 – 180  - 2,5 - equatorial, tropical e subtropical - planaltos, planícies e depressões.   

d) 8,3 – 210  - 5,2 - equatorial, tropical e temperado - planaltos, planícies e picos.   

e) 8,5 – 190  - 6,8 - equatorial, tropical e subtropical - planaltos, planícies e depressões.   

6 - Complete as sentenças com V (verdadeiro) ou F (falso) e selecione a alternativa que ratifique sua 

resposta: 

( ) De acordo com dados da PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua) 2018, o número de mulheres no Brasil é superior ao de homens. A população 

brasileira é composta por 48,3% de homens e 51,7% de mulheres.  

https://educa.ibge.gov.br/jovens
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( ) Considerando a faixa etária de até 12 anos de idade, os meninos são maioria (50,9%), 

diferente do que acontece na população brasileira em geral, em que as mulheres correspondem a 

51,7%. 

( )  Em 1940, a expectativa de vida ao nascer no Brasil era de 45,5 anos. Esta expectativa vem 

subindo desde então, e chegou a 76,2 anos em 2018. Enquanto a expectativa de vida dos homens é 

de 72,7 anos, a das mulheres chega a 79,8 anos (Fonte: Projeção da População Brasileira- IBGE). 

( ) O Brasil tem mais de 28 milhões de pessoas na faixa etária dos 60 anos ou mais, número 

que representa 13% da população do país. E esse percentual tende a dobrar nas próximas décadas, 

segundo a Projeção da População, divulgada em 2018 pelo IBGE. 

a) V – F – V – F  

b) V – F – V – V  

c) V – V – F – V  

d) V – V – V – V  

e) F – F – V – V  

7 - Considerando os dados divulgados pelo IBGE, observe as afirmativas relativas ao Estado de 

Santa  Catarina e assinale a única alternativa INCORRETA: 

a) A diversidade geográfica e humana de Santa Catarina é surpreendente para um território de 

pouco mais de 95 mil km², o menor Estado do Sul do Brasil. 

b) Florianópolis é a capital do estado de Santa Catarina e uma das três ilhas-capitais do Brasil. 

Destaca-se por ser a capital brasileira com o melhor índice de desenvolvimento humano (IDH).  

Localiza-se no centro-leste do estado de Santa Catarina e é banhada pelo Oceano Atlântico.  

c) Com relação à população residente, o estado de SC ocupa a 11ª posição, em ordem 

decrescente, perdendo para os dois estados do Sul: Rio Grande do Sul e Paraná que ocupam, 

respectivamente,  a 5ª e 6ª posições.  

d) Segundo o estudo, a expectativa de vida dos homens aumentou de 72,2 anos em 2016 para 

https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18320-quantidade-de-homens-e-mulheres.html
https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18320-quantidade-de-homens-e-mulheres.html
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72,5 anos em 2017, enquanto a das mulheres foi de 79,4 para 79,6 anos. Regionalmente, Santa 

Catarina apresenta a maior expectativa de vida, de 79,4 anos. 

e) Com relação à renda, Florianópolis, assim como inúmeras capitais nacionais ocupa o topo do 

ranking considerando o PIB, configurando-se como o município mais rico do estado. Em 

seguida, Joinville, Itajaí e Blumenau destacam-se também pelas respectivas economias.   

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/panorama 

8 - No início de setembro do corrente ano o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, assinou uma 

Medida Provisória que garante pensão vitalícia para crianças: 

a) vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho. 

b) órfãs descendentes de haitianos. 

c) com microcefalia causada pelo Zika Vírus. 

d) órfãs vítimas do rompimento da barragem de Mariana. 

e) orfãos de agentes da polícia federal. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ENFERMEIRO 

9 - Uma das ferramentas utilizadas na assistência à saúde pela equipe da Estratégia Saúde da Família 

é a visita domiciliar, que deve ser planejada e desenvolvida conforme a necessidade e objetivos da 

ação em saúde. A visita domiciliar realizada pelo enfermeiro deve: 

I -  Ter como objetivo prestar assistência ao indivíduo, à família e à comunidade, o que dispensa 

planejamento prévio. 

II -  Ter como objetivo conhecer in loco a realidade do usuário do serviço e de sua família e tem 

como característica principal a utilização de técnicas de entrevista e observação sistematizada. 

III -  Ser Visita Domiciliar de acompanhamento ou Visita Domiciliar de busca ativa, sendo esta 

última utilizada especialmente nos casos de grupos prioritários.  

IV -  Utilizar técnicas sofisticadas para a realização dos diagnósticos de enfermagem.  

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/panorama
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V -  Ser feita sempre acompanhada por outro profissional da equipe, preferencialmente o técnico 

de enfermagem. 

Está correto o que se afirma em:  

a) I e II. 

b) II e III. 

c) IV e V. 

d) III e V. 

e) I, IV e V. 

10 - Um paciente de 7 anos de idade, foi trazido na unidade de saúde por sua mãe e após ser atendido 

pelo médico, foi prescrita hidrocortisona de 25 mg, via intramuscular (IM) a cada 24 horas, por 3 

dias. Havia disponível, na unidade, um frasco-ampola de hidrocortisona de pó́ liofilizada de 100 mg 

para aplicação por via IM e ampolas de 2 mL de água destilada para reconstituição. Como deve ser 

reconstituído o medicamento e quantos mL deve ser aplicado? 

a) Reconstituir em 2 mL de água destilada e aplicar 0,5 mL por via IM. 

b) Reconstituir em 1 mL de água destilada e aplicar 0,5 mL por via IM.  

c) Reconstituir em 1 mL de água destilada e aplicar 1 mL por via IM.  

d) Reconstituir em 2 mL de água destilada e aplicar 1 mL por via IM.  

e) Reconstituir  2 mL de água destilada e aplicar 2 mL por via IM. 

11 - O conhecimento do enfermeiro com relação aos resíduos sólidos de saúde faz parte de sua 

atuação e deve estar atento as normas para o manuseio acondicionamento, descarte dos resíduos 

decorrentes da assistência à saúde de sua unidade. Em relação aos resíduos está correto, exceto: 

a) Os recipientes existentes em sala de cirurgia e de parto não necessitam de tampa de vedação.  

b) Para recipientes destinados à coleta de material perfurocortantes, o limite máximo de 

enchimento deve estar localizado a 5cm do bocal. 
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c) Sempre que o transporte do recipiente de descarte possa comprometer a segurança e a saúde 

do trabalhador, devem ser improvisados por ele meios mais apropriados para não comprometer 

sua integridade física. 

d) O recipiente para acondicionamento de perfurocortante deve ser mantido em suporte 

exclusivo e em altura que permita a visualização da abertura para descarte. 

e) O transporte manual do recipiente de descarte deve ser realizado de forma que não exista 

contato do mesmo com outras partes do corpo, sendo proibido arrastá-lo. 

12 - Higiene das mãos é um termo geral, que se refere a qualquer ação de higienizar as mãos para 

prevenir a transmissão de microrganismos e evitar que pacientes e profissionais adquiram infecções 

relacionadas à assistência à saúde. Sobre a higienização das mãos:  

I - A higienização das mãos engloba higienização simples, higienização antisséptica, fricção 

antisséptica com preparação alcoólica e antissepsia cirúrgica. 

II - Os cinco momentos para a higienização das mãos são: antes de tocar o paciente; antes de 

realizar procedimentos; após situações que envolvam o risco de exposição a fluidos corporais do 

paciente; após tocar o paciente; e após tocar superfícies próximas a ele. 

III - A preparação alcoólica para a higienização das mãos pode apresentar-se sob a forma líquida, 

contendo álcool na concentração de 50% a 100%, e sob a forma de gel e espumas, com álcool na 

concentração mínima de 90%. 

IV - Para a higienização simples das mãos em local onde haja possibilidade de exposição a agente 

biológico, deve haver um lavatório exclusivo provido de água corrente, sabão líquido, toalha 

descartável ou de tecido e lixeira com sistema de abertura sem contato manual. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I e III. 

b) III e IV. 

c) I e IV. 

d) II e III. 
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e) I e II. 

13 - O mais antigo sistema de informação de saúde no país instituído em 1975 e que dispõe de dados 

consolidados nacionalmente a partir de 1979 e, tem como documento básico para a coleta dos dados a 

Declaração de Óbito (DO), é:  

a)  SIM 

b)   CNES 

c)   SINAN 

d)   SINASC 

e) SIS- PNI   

14 - Segundo a Lei de Exercício profissional da enfermagem, o enfermeiro exerce todas as atividades 

de Enfermagem, cabendo-lhe privativamente, exceto: 

a) Direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, 

pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de Enfermagem. 

b) Organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares 

nas empresas prestadoras desses serviços. 

c) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de 

Enfermagem. 

d) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de saúde em todos os níveis de 

assistência médica. 

e) Consulta de Enfermagem e prescrição da assistência da Enfermagem. 

15 - A Epidemiologia é uma ciência fundamental para o planejamento em saúde pública e, o 

entendimento de alguns conceitos chaves são ferramenta indispensáveis para o entendimento do 

processo saúde doença, dentre eles está o significado de Incidência e Prevalência. Incidência indica o 

número de casos novos ocorridos em um certo período de tempo em uma população especifica, 

enquanto prevalência refere-se ao número de casos (novos e velhos) encontrados em uma população 
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definida em um determinado ponto no tempo. São fatores que podem aumentar as taxas de 

prevalência. 

I - Maior duração da doença. 

II - Maior letalidade da doença. 

III - Imigração de casos. 

IV - Emigração de casos. 

V - Aumento da sobrevida do paciente, mesmo sem a cura da doença. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, IV e V. 

b) II, III e IV. 

c) II, IV e V. 

d) I, III e V. 

e) I, II, IV e V. 

16 - As quedas representam um sério problema para as pessoas idosas e estão associadas à elevados 

índices de morbi-mortalidade, redução da capacidade funcional e institucionalização precoce. Os 

fatores de risco para quedas em idosos podem ser divididos em intrínsecos e extrínsecos. São fatores 

de risco extrínsecos: 

I - Cadeiras com braços. 

II - Cadeiras, camas e vasos sanitários muito baixos. 

III - Baixa aptidão física. 

IV - Idosos com mais de 80 anos de idade. 

V - Cadeiras sem braços. 

Está correto o que se afirma em: 
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a) II e V. 

b) I e II. 

c) III e IV. 

d) I, III e IV. 

e) II, III e IV. 

17 - A hipertensão arterial sistêmica é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis 

elevados e sustentados de pressão arterial. Associa-se frequentemente a alterações funcionais, 

estruturais dos órgãos-alvo como coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos bem como alterações 

metabólicas, com consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares. A enfermeira enquanto 

membro da equipe de saúde participa do processo de decisão da terapêutica a ser utilizada e deve 

considerar os fatores de risco a que os indivíduos estão expostos, como:  

a) IMC, escolaridade, idade, sexo e história familiar. 

b) idade, tabagismo, dislipidemias, diabetes e história familiar. 

c) Circunferência abdominal, escolaridade, sexo e tabagismo. 

d) Capacidade funcional, tabagismo, sexo, idade e escolaridade. 

e) IMC, diabetes, circunferência abdominal e escolaridade. 

18 - Diabetes mellitus (DM) é um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, caracterizado 

por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de 

defeitos da secreção e/ou da ação da insulina (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1999). O 

tratamento medicamento da DM pode incluir a aplicação diária de Insulina, que além da aplicação 

correta é imprescindível que a insulina seja armazenada forma correta. Observe as afirmativas 

abaixo: 

I - As insulinas lacradas precisam ser mantidas refrigeradas entre 2°C a 8°C. 

II - As insulinas lacradas podem ser mantidas em temperatura ambiente, fora do refrigerador. 

III - Após aberto, o frasco pode ser mantido em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. 
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IV - As insulinas não podem ser congeladas. 

V -  Após dois meses do início do uso, a insulina perde sua potência. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, IV e V. 

b) II, IV e V. 

c) III, IV e V. 

d) I, III e IV. 

e) I, III, IV e V. 

19 - Segundo a Lei Orgânica do Município de Seara o Conselho Municipal de Saúde tem as seguintes 

atribuições: 

I - Formular a política municipal de saúde, a partir das diretrizes emanadas da Conferência 

Municipal de Saúde. 

II - Planejar e fiscalizar a distribuição dos recursos destinados à saúde. 

III - Aprovar a instalação e o funcionamento de novos serviços públicos ou privados de saúde, 

atendidas as diretrizes do Plano Municipal de Saúde. 

IV - Fazer concursos públicos para os cargos específicos da secretaria de saúde. 

V - Homologar junto ao prefeito municipal as prestações de contas do município referente a 

assistência social. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, II e III. 

b) III, IV e V. 

c) II, IV e V. 

d) I, IV e V. 
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e) I, II, III, IV e V. 

20 - A OMS, endossada pelo Ministério da Saúde do Brasil, recomenda aleitamento materno 

exclusivo nos primeiros seis meses. A introdução precoce de outros alimentos está associada a: 

I -  Maior número de episódios de diarreia. 

II - Maior número de hospitalizações por doença respiratória. 

III - Retardo mental. 

IV - Risco de desnutrição se os alimentos introduzidos forem nutricionalmente inferiores ao 

leite materno, como, por exemplo, quando os alimentos são muito diluídos. 

V - Risco de obesidade. 

Está correto o que se afirma em:  

a) I, III e V. 

b) II, III e IV. 

c) I, II e IV. 

d) I, II e V. 

e) I, II e III. 

 

 


