
1 
 

Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Paraíso 
Edital de Processo Seletivo nº 001/2019  

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

ENFERMEIRO(A) 
 

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. Para procurar por distensão gasosa do intestino, ar intra-abdominal livre, grau de ascite, e/ou 

presença de inflamação peritoneal, o enfermeiro deve aplicar o método propedêutico da: 

A) Percussão. 

B) Palpação. 

C) Ausculta. 

D) Inspeção. 

 

02. Durante o exame físico, a enfermeira identificou dor aguda à compressão do apêndice entre a 

parede abdominal e o osso ilíaco, caracterizando a positividade para o sinal semiológico de: 

A) Rovsing. 

B) Danforth. 

C) Bassler. 

D) Claybrook. 

 

03. “A autora defende a teoria holística de enfermagem, abordando o homem como ser 

biopsicossocial, um "todo com todas as suas partes integradas", que vive em constante interação 

com o meio, num determinado tempo e espaço.” 

O trecho acima trata-se da teorista de enfermagem: 

A) Myra Levine. 

B) Callista Roy. 

C) Ida Orlando. 

D) Dorothea Orem. 

 

04. Martha Rogers, a mais antiga das autoras de teorias de enfermagem, salientou: 

A) A importância do compromisso social do enfermeiro em face da realidade em constante 

transformação. 

B) A enfermagem como ciência humana que cuida do homem, promovendo sua adaptação ao 

"continuum" "saúde-doença". 

C) O diagnóstico de enfermagem ou classificação sumária do comportamento da pessoa/grupo. 

D) Que o objetivo da enfermagem é o de promover a adaptação e contribuir para a saúde que 
é um estado e processo do ser humano como um todo integrado, que tem o seu estilo 
peculiar de vida. 

 
05. O excesso ou déficit na oxigenação e/ou na eliminação de dióxido de carbono na membrana 

alveolocapilar define o diagnóstico de enfermagem “Troca de gases prejudicada”. São 

características definidoras desse diagnóstico: 

I. Batimento de asa do nariz; Cefaleia ao acordar; Confusão; 

II. Cor da pele anormal; Diaforese; Diminuição do nível de dióxido de carbono (CO2); 

III. Dispneia; Gasometria arterial anormal; Hipercapnia; Hipoxemia; Hipóxia; Inquietação. 

Com base nos itens acima, podemos dizer que: 

A) Apenas o item III está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 
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06. Sobre o diagnóstico de enfermagem “Privação do Sono”, são fatores relacionados, exceto: 

A) Ambiente, excessivamente, estimulante. 

B) Sensibilidade aumentada à dor. 

C) Assincronia circadiana prolongada. 

D) Média de atividade física diária inferior à recomendada para idade e sexo. 

 

07. A Suscetibilidade à oscilação da temperatura entre hipotermia e hipertermia que pode 

comprometer a saúde é o conceito do diagnóstico de enfermagem: 

A) Oscilação da temperatura corporal. 

B) Risco de termorregulação ineficaz. 

C) Termorregulação ineficaz. 

D) Conforto prejudicado. 
 
08. Sobre o diagnóstico de enfermagem “Dor no trabalho de parto”, considere a alternativa correta: 

A) Pressão no períneo é um fator relacionado. 

B) Dilatação cervical é um fator relacionado. 

C) Alteração na tensão muscular é característica definidora. 

D) Comportamento expressivo é condição associada. 
 
09. Aos 6 meses de vida, a criança deverá receber: 

I. Penta (previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pelo 

Haemophilus influenzae B) – 3ª dose. 

II. Vacina Poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) - (VIP) - (previne poliomielite) – 3ª dose. 

III. Pneumocócica 10 Valente (conjugada) (previne pneumonia, otite, meningite e outras 

doenças causadas pelo Pneumococo) – 3ª dose. 

Com base nos itens acima, podemos dizer que: 

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. 
 
10. A vacina Meningocócica C (conjugada) – 1º Reforço, deve ser ofertada à criança aos: 

A) 6 meses. 

B) 9 meses. 

C) 12 meses. 

D) 15 meses. 
 
11. A Educação Popular constitui-se de um grande conjunto de teorias e de práticas que tem em 

comum, nas diversas partes do mundo, o compromisso com os mais pobres, com a emancipação 

humana. São perspectivas razoáveis, sérias, fundamentadas, cotejadas, constantemente, com a 

dureza das condições concretas em que vive a maioria da população. Todas elas refletem: 

A) Uma rica história de ideias, teorias e práticas para uma educação transformadora. 

B) O modo pelo qual conceberam a prática educativa ligada à conscientização sobre os direitos. 

C) A recusa de uma educação domesticadora ou que, simplesmente, não se coloca a questão 

de que educação precisamos para o país que queremos. 

D) Veículo, como metodologia, para desenvolver o trabalho, e as dinâmicas de animação, que 

promovem interação e descontração grupal. 
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12. Sobre os métodos contraceptivos, é correto afirmar que: 

A) Billings é um método de barreira. 

B) Espermicidas são métodos químico-naturais. 

C) Diafragma é um método de barreira. 

D) Vasectomia é um método físico-hormonal. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

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

de respondê-las. 

 

(Texto) 

 
 

13. Sobre o Texto e seu contexto, assinale a alternativa incorreta: 

A) A imunoterapia consiste em ativar o sistema imunológico contra as células cancerígenas. 

B) Em países de baixa renda há uma diminuição no número de vítimas por câncer. 

C) O câncer é a segunda causa de morte no mundo. 

D) 9,6 milhões de pessoas morreram vítimas do câncer em 2018. 
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14. Assinale a alternativa que representa corretamente uma palavra sinônima de “sucesso” (linha 

13), no contexto em que está inserida: 

A) Êxito. 

B) Fracasso. 

C) Malogro. 

D) Infortúnio. 

 

INSTRUÇÃO: Analise o trecho abaixo para responder às questões nº 15 e nº 16: 

 

“O problema é que a taxa de sucesso ainda é baixa: [...]”. 

 

15. A partícula “que” introduz uma: 

A) Oração subordinada substantiva subjetiva. 

B) Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 

C) Oração subordinada substantiva predicativa. 

D) Oração subordinada adjetiva explicativa. 

 

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

A) Pronome relativo. 

B) Conjunção integrante. 

C) Preposição. 

D) Advérbio. 

 

17. “Em ratos, associada à imunoterapia, ela ajudou o sistema imunológico a vencer o tumor.” 

(linhas 21 a 23).  

É correto afirmar que o pronome “ela” retoma o seguinte termo: 

A) “Cientistas” (linha 17). 

B) “A vacina” (linhas 18 e 19). 

C) “Rotavírus” (linha 19). 

D) “Sistema imunológico” (linha 22). 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. Os Kaingang estão entre os mais numerosos povos indígenas do Brasil. No estado de Santa 

Catarina, uma das áreas indígenas que abriga os Kaingang é denominada Aldeia Kondá, que se 

localiza no município de: 

A) Iraceminha. 

B) Criciuma. 

C) Papanduva. 

D) Chapecó. 
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19. “Mais abrangentes que as leis, os regulamentos e mesmo os costumes, os ________________ 

valem para toda a sociedade e devem ser respeitados por todos, e, por sua vez, no ambiente de 

trabalho são marcados por uma postura profissional adequada. Entende-se por postura o modo 

como nos apresentamos junto aos nossos colegas profissionais e clientes.” 

A lacuna se refere a: 

A) Princípios éticos. 

B) Estatutos institucionais. 

C) Formalismos corporativos. 

D) Códigos impessoais. 

 

20. Segundo o relatório feito pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), o estado 

teve leve piora na balneabilidade na primeira semana de dezembro. De acordo com os dados 

divulgados, 79,5% do total de pontos analisados: 

A) Como impróprios localizam-se na capital do estado. 

B) Podem ser frequentados pelos banhistas. 

C) Indicaram futuro comprometimento higiênico. 

D) São considerados impróprios para banho. 


