
1 
 

Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Guarujá do Sul 
Edital de Processo Seletivo nº 01/2019 

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

ENFERMEIRO 
 

TIPO DE PROVA: 01 
 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 

azul, feita de material transparente. 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.  

 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. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão de Resposta: 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da 

questão.  

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 

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

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de 

aplicação das provas. 

 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

BOA PROVA! 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rascunho do gabarito: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. Pela própria natureza de imprevisibilidade das situações nos serviços de enfermagem, tendo que 

fazer escolhas e optar o tempo todo, ampliando-se as operações mentais e cognitivas, é que se 

recomenda a capacidade dos profissionais em: 

A) Identificar diagnósticos e de solucionar problemas, tomando decisões clínicas baseadas em 

evidências. 

B) Discorrer sobre competências clínicas, por estarem intimamente relacionadas às características 

do pensador crítico. 

C) Diagnosticar, prevenir, antecipar, decidir e interferir. 

D) Agregar intervenções específicas (cuidar dual), ações complementares e interdependentes do 

conjunto multiprofissional (assistir-cuidar) desenvolvidas em contextos institucionais 

peculiares. 

 

02. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“Sobre os atributos do pensamento crítico em enfermagem, por meio de ______________, a situação é moldada 

de forma reflexiva para gerar o entendimento.” 

A) Reflexão. 

B) Diálogo. 

C) Contexto. 

D) Tempo. 

 

03. O Processo de Enfermagem tem como propósito, para o cuidado, oferecer uma estrutura na qual as 

necessidades individualizadas da pessoa (indivíduo, família, grupos, comunidades), possam ser 

satisfeitas. Para tal, deve possuir algumas características. Quando se afirma que o processo de 

enfermagem deve ser interativo, é correto afirmar que: 

A) Utilizando uma abordagem organizada em fases para atingir o seu propósito. Promove a 

qualidade do cuidado, pois evita os problemas associados somente à intuição, ou à produção de 

cuidados rotineiros. 

B) Envolvendo mudanças contínuas, de acordo com o estado da pessoa, identificadas na relação 

enfermeiro-pessoa; é um processo ininterrupto. 

C) Baseando-se nas relações recíprocas que se dão entre enfermeiro-pessoa, enfermeiro-família, 

enfermeiro-demais profissionais que prestam o cuidado como médico, fisioterapeuta, assistente 

social, psicólogo, dentre outros. 

D) Pode ser aplicado em dois contextos: em qualquer local e prestação do cuidado e para qualquer 

especialidade; suas fases podem ser usadas de modo sequencial ou concomitante, por exemplo, 

ao mesmo tempo em que o enfermeiro implementa o plano de cuidado (oferece o cuidado), ele 

pode estar reavaliando a pessoa e realizando novos diagnósticos. 

 

04. O julgamento clínico sobre as respostas humanas reais ou potenciais apresentadas por indivíduos, 

famílias e comunidades a problemas de saúde ou processos de vida caracteriza a etapa do processo de 

enfermagem denominada: 

A) Histórico de enfermagem. 

B) Planejamento de enfermagem. 
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C) Diagnóstico de enfermagem. 

D) Avaliação de enfermagem. 

 

05. A tríade de Donabedian: estrutura, processo e resultado, contribuiu com uma compilação das 

dimensões da qualidade conhecida como os sete pilares da qualidade que são base para gestão em 

saúde. Baseado nesses pilares, adequação significa: 

A) A adaptação dos cuidados médicos e da atenção à saúde, às expectativas, aos desejos e valores 

dos pacientes e familiares. 

B) Estabelecimento do ponto de equilíbrio relativo em que o benefício é elevado ao máximo em 

relação ao seu custo econômico. 

C) A relação entre o benefício real oferecido pelo sistema de saúde ou assistência e o potencial 

esperado (ou ideal do mesmo). 

D) A mesma possibilidade de se adaptar satisfatoriamente um serviço à comunidade ou à sociedade 

como um todo, implicando conformidade individual satisfação e bem estar da coletividade. 

 

06. A habilidade da ciência e da arte da assistência à saúde em oferecer melhorias na saúde e no bem 

estar é o conceito de: 

A) Eficiência. 

B) Eficácia. 

C) Efetividade. 

D) Otimização. 

 

07. As Redes de Atenção à Saúde têm como objetivo promover a integração sistêmica, de ações e 

serviços de saúde. Devem incrementar o desempenho do sistema em termos de: 

I - Acesso e equidade; 

II - Eficácia clínica e sanitária; 

III - Eficiência econômica; 

IV - Qualidade responsável e humanizada. 

Sobre os itens acima: 

A) Está correto o que se afirma em I, II e III, apenas. 

B) Está correto o que se afirma em I, III e IV, apenas. 

C) Está correto o que se afirma em II, III e IV, apenas. 

D) Está correto o que se afirma em I, II, III e IV. 

 

08. Reagrupamentos contínuos de recursos entre e dentro dos serviços de saúde para explorar soluções 

melhores e de menores custos, em função das demandas e das necessidades da população e dos 

recursos disponíveis é um fundamento de resolutividade denominado: 

A) Integração vertical. 

B) Integração horizontal. 

C) Processos de substituição. 

D) Sistema de governança. 

 

09. Sobre os critérios diagnósticos para o parto, responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a 

alternativa que traz a sequência correta: 
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(__) - Presença de pelo menos três contrações uterinas em intervalos de 25 minutos, com intensidade 

suficientemente forte para causar dilatação do colo uterino, regulares, rítmicas e com duração de pelo 

menos 30s cada; 

(__) - Colo uterino com dilatação igual ou inferior a 3 cm; 

(__) - Grau mínimo de apagamento do colo uterino. 

A) V – V – F. 

B) V – F – F. 

C) F – V – V. 

D) F – F – V. 

 

10. Durante o exame obstétrico, para evidenciar o fundo uterino, situação, posição e apresentação fetais, 

e presença de insinuação do pólo fetal o enfermeiro deve aplicar a manobra de: 

A) Valsalva. 

B) Walter. 

C) Leopold. 

D) Mcroberts. 

 

11. Em casos de amniorrexe prematura o toque vaginal deve ser realizado a cada: 

A) 30 minutos. 

B) 60 minutos. 

C) 1h30 minutos. 

D) 3 horas. 

 

12. A temperatura corporal é o resultado do balanço entre os mecanismos de produção e de eliminação 

do calor. No recém-nascido (RN), sobretudo no pré-termo, pode ocorrer desequilíbrio desses 

mecanismos, com aumento nas perdas e limitação na produção. É exemplo de condição ligada à 

diminuição da produção de calor: 

A) Menor mobilização de noradrenalina e ácidos graxos livres. 

B) Baixa temperatura ambiental. 

C) Menor capacidade de vasoconstrição cutânea. 

D) Epiderme não queratinizada. 

 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

 

INSTRUÇÃO: As questões de nº 13 a nº 17 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las.  
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(TEXTO) 

 
 

13. “Junto com clássicos como ‘cenouras melhoram a visão’ e ‘Papai Noel não traz brinquedos para 

crianças que não se comportam bem’, [...]” (linhas 1 a 3).  

É correto afirmar que a partícula “que” destacada exerce função morfológica de: 

A) Pronome relativo. 

B) Pronome pessoal do caso reto. 

C) Conjunção integrante. 

D) Conjunção concessiva. 

 

14. Assinale a alternativa que apresenta o termo retirado do trecho abaixo responsável por exigir a 

preposição sublinhada, devido à sua regência: 

“– e até a afirmação de um acadêmico de que o café da manhã é ‘perigoso’.” (linhas 24 a 26) 

A) “afirmação” 

B) “acadêmico” 

C) “que” 

D) “o café” 

 

15. “– e até a afirmação de um acadêmico de que o café da manhã é ‘perigoso’.” (linhas 24 a 26). É correto 

afirmar que os termos destacados introduzem uma oração subordinada: 
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A) Adverbial causal. 

B) Adjetiva restritiva. 

C) Substantiva completiva nominal. 

D) Substantiva objetiva indireta. 

 

16. “Junto com clássicos como ‘cenouras melhoram a visão’ e ‘Papai Noel não traz brinquedos para 

crianças que não se comportam bem’, [...]” (linhas 1 a 3).  

A partícula “que” destacada poderia ser corretamente substituída por: 

A) “as quais” 

B) “nas quais” 

C) “pelas quais” 

D) “os quais” 

 

17. Das palavras do Texto, assinale a alternativa que é acentuada pela seguinte regra: 

“Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo.” 

A) “café” (linha 5) 

B) “inglês” (linha 11) 

C) “cálcio” (linha 18) 

D) “açúcar” (linha 22) 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. Segundo a Lei Orgânica do município de Guarujá do Sul - SC, são objetivos do município: 

I - A luta pela independência, a autonomia e a harmonia entre os poderes; 

II - O respeito á opinião pública qualificada, em especial da sociedade civil organizada e dos 

movimentos sociais; 

III - A defesa do regime democrático. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

19. Leia com atenção: 

I - É tradicionalmente considerada como um movimento nativista pela historiografia em História 

do Brasil; 

II - Foi uma rebelião de comerciantes nordestinos contra a Companhia de Comércio do Estado do 

Maranhão, criada pela Coroa Portuguesa para estimular o desenvolvimento econômico da região; 

III - Foi liderada pelos irmãos Tomás e Manuel, dois senhores de engenho da região. 

Os itens acima fazem referência a: 

A) Revolução Farroupilha. 

B) Revolta de Beckman. 

C) Guerra dos Emboabas. 

D) Revolta de Filipe dos Santos.  
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20. Com base na notícia abaixo e utilizando seus conhecimentos sobre o assunto, analise o trecho e 

assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“As ações da empresa ____________ registraram a maior queda de sua história e perderam mais de R$ 72 

bilhões de seu valor de mercado no primeiro dia de negociação dos papéis no Brasil após o desastre em 

Brumadinho (MG).” 
(Fonte adaptada: g1.globo.com >acesso em 31 de janeiro de 2019) 

A) Braskem.  

B) Odebrecht.  

C) Petrobras. 

D) Vale. 


