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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Princesa 
Edital de Concurso Público nº 001/2019 

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

ENFERMEIRO DE SAÚDE PÚBLICA 
 

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 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. 

 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 03h00min, 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 

                                        

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35      
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. A incapacidade do cuidado principal de criar, manter ou recuperar um ambiente que promova o 

ótimo crescimento e desenvolvimento da criança é a definição do diagnóstico de enfermagem: 

A) Paternidade ou Maternidade prejudicada. 

B) Risco de Paternidade ou Maternidade prejudicada. 

C) Disposição para Paternidade ou Maternidade prejudicada melhorada. 

D) Tensão do Papel de Cuidador. 

 

02. A incapacidade para preparar-se para e/ou manter a gestação, o processo de nascimento e os 

cuidados do recém-nascido (RN) saudáveis para assegurar o bem estar caracteriza o diagnóstico de 

enfermagem “Processo Perinatológico ineficaz”. Segundo a taxonomia NANDA 2018-2020, é 

característica definidora durante a gestação para este diagnóstico: 

A) Estilo de vida inadequado para o estágio do trabalho de parto. 

B) Técnicas inadequadas de cuidado do bebê. 

C) Cuidados inadequados com as mamas. 

D) Controle ineficaz de sintomas desagradáveis na gestação. 

 

03. Sobre o Processo de Enfermagem é correto afirmar que: 

A) A implementação do Processo de Enfermagem demanda habilidades e capacidades 

especificamente cognitivas. 

B) O significado atribuído ao Processo de Enfermagem e o modo como ele é aplicado à prática 

profissional não são dinâmicos. 

C) É um instrumento tecnológico de que lançamos mão para favorecer o cuidado, para organizar as 

condições necessárias à realização do cuidado e para documentar a prática profissional. 

D) A expressão Processo de Enfermagem era utilizada na segunda metade do século XIX por 

Florence Nightingale, enfatizando a necessidade de ensinar as enfermeiras a observar e a fazer 

diagnósticos sobre as observações feitas. 

 

04. O Processo de Enfermagem é um modelo metodológico que nos possibilita identificar, compreender, 

descrever, explicar e/ou predizer as necessidades humanas de indivíduos, famílias e coletividades, em 

face de eventos do ciclo vital ou de problemas de saúde, reais ou potenciais, e determinar que: 

A) Aspectos dessas necessidades exigem uma intervenção profissional de enfermagem. 

B) Os elementos inerentes à prática profissional (diagnósticos, intervenções e resultados de 

enfermagem) favoreceram o desenvolvimento. 

C) Os julgamentos que são feitos e os critérios para sua realização são as ações principais e 

alternativas que o fenômeno demanda. 

D) Ao longo do tempo e de acordo com os diferentes cenários da prática assistencial podem-se 

identificar gerações distintas do Processo de Enfermagem. 

 

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

“A Teoria Ambiental de _______________________ trabalha com enfoque em caracteres ambientais gerais como: 

iluminação, ruído, higiene ambiental e pessoal, água pura, ambiente externo, utensílios do paciente e 

aspecto nutricional.” 



3 
 
 

A) Florence Nightingale. 

B) Virgínia Henderson. 

C) Dorothea Orem. 

D) Hidelgard Peplau. 

 

06. “Nesse processo o enfermeiro interage como o cliente por meio de percepção, comunicação, transação, 

o ser, o papel de cada um, o estresse envolvido, o crescimento e desenvolvimento, o tempo e o espaço, 

estabelecendo-se metas a serem atingidas.”  

O trecho acima discorre sobre a: 

A) Teoria do modelo conceitual do homem de Martha Rogers. 

B) Teoria de obtenção de metas de Imogene King. 

C) Teoria da adaptação de Callista Roy. 

D) Teoria holística de Myra E. Levine. 

 

07. Sobre os objetivos e atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS) considere a alternativa correta: 

A) É objetivo do SUS a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde. 

B) É campo de atuação do SUS a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 

determinantes da saúde. 

C) É campo de atuação do SUS a divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de 

saúde e a sua utilização pelo usuário. 

D) É objetivo do SUS a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades 

preventivas. 

 

08. Considere os itens a seguir: 

I. Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população; 

II. Criação de comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de 

Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade 

civil; 

III. Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. 

Sobre os itens acima, é correto afirmar que: 

A) Todos os itens descritos são princípios do SUS. 

B) Apenas os itens I e II são princípios do SUS. 

C) Apenas o item II não é princípio do SUS. 

D) Nenhum dos itens representa princípios do SUS. 

 

09. Os métodos de barreira contraceptivos estão descritos desde a Antiguidade. Apresentam como 

vantagens a proteção contra infecções sexualmente transmissíveis, o que inclui a AIDS. Como método 

de barreira podemos citar: 

A) Método das temperaturas. 

B) Ogino-Knaus. 

C) Esponja Vaginal Contraceptiva. 

D) Billings. 
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10. Os progestativos de síntese derivados da 17-hidroxiprogesterona constituem o grupo pregnano dos 

contraceptivos orais. Não se inclui nesse grupo: 

A) Acetato de linestrenol. 

B) Acetato de medroxiprogesterona. 

C) Acetato de clormadinona. 

D) Acetato de ciproterona. 

 

11. Sobre a vacina BCG, responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a sequência 

correta: 

(__) - Crianças vacinadas na faixa etária preconizada que não apresentam cicatriz vacinal após 6 (seis) 

meses da administração da vacina, revacinar apenas uma vez; 

(__) - A partir dos 5 (cinco) anos de idade, pessoas portadoras de HIV não devem ser vacinadas, mesmo que 

assintomáticas e sem sinais de imunodeficiência; 

(__) - Esta vacina é contraindicada para gestantes e pessoas imunodeprimidas. Pessoas hospitalizadas com 

comprometimento do estado geral, a vacinação deve ser adiada até a resolução do quadro clinico. 

A) V/V/F. 

B) V/F/F. 

C) F/V/V. 

D) F/F/V. 

 

12. Sobre a vacina pneumocócica 10-valente (conjugada) é correto afirmar que é administrada: 

A) Na dose de 0,5 mL por via subcutânea. 

B) Na dose de 1,0 mL por via subcutânea. 

C) Na dose de 0,5 mL por via intramuscular. 

D) Na dose de 1,0 mL por via intramuscular. 

 

13. Sobre a punção de calcanhar em RN, é incorreto afirmar: 

A) É indicada para realização de exames para os quais seja necessária pequena quantidade de 

sangue coletada em papel de filtro, tubo capilar ou tiras reagentes (teste do pezinho, 

hematócrito, bilirrubina total, gasometria arterial e glicemia). 

B) É realizada na face lateral ou medial do calcanhar. 

C) As principais complicações associadas à punção do calcanhar são: Osteomielite, Celulite e 

Cicatrizes. 

D) É cuidado de enfermagem durante o procedimento expor e aquecer o pé para aumentar a 

vascularização. 

 

14. Segundo o Ministério da Saúde, para RN com menos de 1.500 g a punção arterial deve ser feita com 

cateter venoso periférico número: 

A) 21. 

B) 23. 

C) 25. 

D) 27. 

 

15. Segundo o Ministério da Saúde, as mulheres devem receber as seguintes informações sobre o local 

de parto: 
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I. Acesso à equipe médica (obstetrícia, anestesiologia e pediatria); 

II. Acesso ao cuidado no trabalho de parto e parto por enfermeiras obstétricas ou obstetrizes; 

III. Acesso a métodos de alívio da dor, incluindo os não farmacológicos (banheira, chuveiro, 

massagens), analgesia regional e outras substâncias analgésicas. 

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.  

 

16. Com relação à assistência ao Parto, o enfermeiro deve atentar-se que diante da administração de 

opioides (EV ou IM) deve-se utilizar concomitantemente um: 

A) Antagonistas H2. 

B) Antiácido. 

C) Antiemético. 

D) Analgésico simples. 

 

17. Sobre a consulta de enfermagem à criança de 0 a 10 anos, é incorreto afirmar: 

A) A consulta de enfermagem consiste na avaliação sistemática do crescimento e desenvolvimento 

infantil (CD Infantil), estado nutricional, situação vacinal, social e psíquico da criança, 

terapêutica ou encaminhamento adequado.  

B) A Resolução do Cofen 159/1993 e Resolução no 358/2009 tornam obrigatória a consulta de 

enfermagem com a Sistematização da Assistência em todos os níveis de assistência à saúde, 

sendo essa executada privativamente pelo enfermeiro. 

C) O acompanhamento do CD da criança de 0 a 10 anos deverá ser realizado em consultas 

intercaladas entre o profissional enfermeiro e o médico, visitas domiciliares e grupos educativos. 

D) Sobre as consultas no primeiro ano de vida da criança, o Ministério da Saúde recomenda a 

primeira consulta com 10 dias e as demais no 1º, 2º, 3º, 4º, 6º e 12º mês. 

 

18. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa respectivamente as lacunas: 

“Durante o exame físico do RN o enfermeiro deverá avaliar as fontanelas, a anterior ___________ mede 4 a 6 

cm ao nascer, fecha entre 18 e 24 meses; e a posterior ___________ mede de 1 a 2cm, fecha por volta de 2 

meses. Deve-se avaliar tamanho, tensão e se estão abauladas, deprimidas ou planas.” 

A) Lamboide/Bregmática. 

B) Bregmática/Lambdoide. 

C) Escamosa/Pterigoide. 

D) Pterigoide/Escamosa. 

 

19. Durante o exame físico de uma mulher de 45 anos, a mesma relata histórico de duas cesarianas. A 

enfermeira confirma esse fato pela identificação da presença da cicatriz de: 

A) Kocher. 

B) McBurney. 

C) Pfannenstiel. 

D) Chevron. 
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20. Considere os itens a seguir: 

X- Assemelha-se ao ruído que se obtém quando são dadas palmadas em uma superfície com água. Pode ser 

obtido em órgãos de grande diâmetro, com paredes flácidas e com conteúdo líquido, que faz nível em seu 

interior. Pesquisa-se comprimindo rapidamente a parede do abdome com a face palmar de três dedos 

medianos da mão. A parede do órgão é forçada a bater de encontro com a superfície líquida, produzindo 

um ruído do tipo clap clap. Ocorre em casos de obstrução de antro ou piloro; 

Y- É a percepção tátil da presença do conteúdo hidroaéreo da víscera, sendo o mais característico dos 

ruídos abdominais. 

Sobre os ruídos de interesse semiológico durante o exame abdominal, os itens acima discorrem sobre: 

A) X – Patinhação; Y – Gargarejo. 

B) X – Gargarejo; Y – Patinhação. 

C) X – Patinhação; Y – Borborigmo. 

D) X – Gargarejo; Y – Borborigmo. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

21. Assinale a alternativa com erro de pontuação: 

A) Sua tez, alva e pura como um foco de algodão, tingia-se nas faces duns longes cor-de-rosa... 

B) Os pais dos alunos, compareceram à reunião. 

C) Agora não se encontra. Quem sabe se ligar mais tarde... 

D) Quando penso em você (...) menos a felicidade. 

 

22. Correlações verbais se definem pela harmonia, pela coerência que se dá entre as formas verbais 

expressas no discurso propriamente dito, com vistas a fazer com que prevaleça o aspecto lógico, 

objetivo das ideias manifestadas. Assinale a alternativa que apresenta pretérito perfeito do indicativo 

mais pretérito imperfeito do subjuntivo: 

A) Pedi que ela fizesse o trabalho. 

B) Se você fizesse o trabalho, eu avisaria a professora. 

C) Acreditará em tudo que eu falei. 

D) Reverá tudo o que eu fiz. 

 

23. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa respectivamente as lacunas: 

 Quando se conjuga o verbo amar, obtêm-se formas como amava, amavas, amava, amávamos, amáveis, 

amavam. Essas modificações ocorrem à medida que o verbo vai sendo flexionado em número (singular e 

plural) e pessoa (primeira, segunda ou terceira). Também ocorrem se _____ o tempo e o modo do verbo 

(amava, amara, amasse, por exemplo). Podemos concluir, assim, que existem morfemas que _____ as flexões 

das palavras. Esses morfemas sempre surgem no _____ das palavras variáveis e recebem o nome de 

desinências. Há desinências nominais e desinências verbais. 

A) Mantermos – Coíbem – Fim. 

B) Modificarmos – Indicam – Fim. 

C) Mantermos – Omitem – Início. 

D) Mantivermos – Selecionam – Principio. 
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24. Não deveria haver acento indicador de crase em qual das frases abaixo?  

A) Fui à terra onde meu pai nasceu. 

B) O astronauta regressou à Terra trinta dias após sua partida. 

C) Fui àquele serviço para resolver esse problema. 

D) Vou à Brasília no próximo mês. 

 

25. Assinale a alternativa que apresenta palavras ortograficamente corretas: 

A) Probrema – Brusa. 

B) Beneficiente – Aminésia. 

C) Absurdo – Idolatrada. 

D) Losângulo – Asterístico. 

 

26. Está incorreto quanto à concordância: 

A) Os homens eram altos, mas não aparentavam. 

B) Ela próprio fará o pedido ao diretor. 

C) Os homens falavam alto e atrapalhavam a todos. 

D) Poucas pessoas acreditavam nele. 

 

27. Assinale a alternativa em que pelo menos uma das palavras deveria ter sido grafada com X e não 

CH: 

A) Chancelar – Chegará. 

B) Chilografia – Chícara. 

C) Chicana – Chuvarada. 

D) Choça – Chocado. 

 

28. Tem uso restrito à linguagem litúrgica, ultra formal ou literária: 

A) Tu. 

B) Senhoria. 

C) Senhor. 

D) Vós. 

 

29. Leia com atenção: 

I. Refiro-me _________ que aconteceu semana passada; 

II. Vou _________ praia. 

Preenchem adequadamente as lacunas acima as respectivas palavras:  

A) Àquilo – À. 

B) Aquilo – A. 

C) Aquilo – À. 

D) Àquilo – A. 

 

30. Está errado quanto ao uso do pronome: 

A) Não esqueça-se de comprar novos livros. 

B) Ver-lhe-ei no inferno. 

C) Não me fale novamente sobre esse assunto. 

D) Aqui se vive melhor do que na cidade grande. 
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Questões de Conhecimentos Gerais 
 

31. Tendo em vista a Lei Orgânica do Município de Princesa – SC, assinale a alternativa improcedente: 

A) Os Vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do 

mandato, e na circunscrição do Município. 

B) O Município não poderá dividir-se em distritos, segundo suas necessidades administrativas e o 

interesse de seus habitantes. 

C) O Distrito será designado pelo nome de sua sede que tem a categoria de Vila. 

D) Constituem bens do Município todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer 

título pertençam ou venham a pertencer. 

 

32. A economia catarinense é bastante diversificada e está organizada em vários polos distribuídos por 

diferentes regiões do Estado. A diversidade de climas, paisagens e relevos estimula o desenvolvimento 

de inúmeras atividades, da agricultura ao turismo, atraindo investidores de segmentos distintos e 

permitindo que a riqueza não fique concentrada em apenas uma área. O Norte de Santa Catarina 

destaca-se nos setores: 

A) Tecnologia, turismo, serviços e construção civil. 

B) Indústria de papel, celulose e da madeira.  

C) Polo tecnológico, moveleiro e metal-mecânico.  

D) Produção alimentar e de móveis.  

 

33. A obra a seguir foi desenvolvida pelo pintor brasileiro: 

 
Mulher Chorando 

A) Candido Portinari.  

B) Di Cavalcanti.  

C) Lasar Segall.  

D) Mário de Andrade. 

 

34. É de extrema importância conhecer e identificar bem o incêndio que se vai combater, antes de 

escolher o extintor, um erro na escolha pode tornar inútil o esforço de combater um incêndio, podendo 

até piorar a situação: aumentar ou espalhar ainda mais as chamas, ou criar novas causas de fogo (curtos-
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circuitos). Materiais como madeira, papel, tecido, que se caracterizam por deixar, após a queima, 

resíduos como carvão e cinza, essa classe de incêndios deve ser combatida com extintores de: 

A) Dióxido de carbono.  

B) Água ou espuma.  

C) Extintor Pó químico ou dióxido de carbono. 

D) Dióxido de carbono ou espuma química.  

 

35. Quando se pensa em Paraguai, a palavra "compras" já vem à mente. Afinal, muitos brasileiros se 

deslocam para o país com o objetivo de voltar para casa com as malas cheias de produtos, sem precisar 

gastar muito. O que poucos sabem, é que o Paraguai tem paisagens incríveis, cachoeiras e até turismo de 

aventura. 
(Fonte Adaptada: https://www.terra.com.br/noticias//>acesso 13 de junho de 2019) 

São estados brasileiros que fazem fronteira com o Paraguai: 

I. Mato Grosso do Sul; 

II. Paraná; 

III. Rondônia; 

IV. Roraima.  

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


