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  PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA - SC 

PROCESSO SELETIVO – EDITAL 001/2020 

   Nome : 

ENFERMEIRO 

  Este caderno de questões está constituído de 20 questões: 
  Língua Portuguesa: 05 Matemática: 05 Conhecimentos Gerais: 05 Conhecimentos Específicos: 05  
 

LEIA ATENTAMENTE 

1 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

2 Confira devidamente o caderno de questões; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

3 Confira seus dados no cartão de respostas: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

4 O cartão de respostas deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, sem 
rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o 
espaço, e não apenas “x”. 

5 Não amasse nem dobre o cartão de respostas; evite usar borracha. É vedada a substituição do cartão de 
respostas decorrente de erro cometido por candidato. 

6 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas 
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de 
consulta. 

7 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1h30 (uma) hora e trinta ( minutos), contada do seu 
efetivo início. 

8 O candidato poderá levar o caderno de questões após o término de realização da prova. 

9 Ao final dos trabalhos, devolva ao Fiscal de Sala o cartão de respostas devidamente preenchido e 
assinado.  

10 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer na sala, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

11 O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação de prova, não 
podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários. 

12 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 
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RASCUNHO  
 
Marque aqui as suas respostas para posterior conferência:  
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LÍNGUA PORTUGUESA  

 
Equipe do Centro de Pesquisa em Ciência, Tecnologia e 
Sociedade 
Um dos principais motores do avanço da ciência é a 
curiosidade humana, descompromissada de resultados 
concretos  e livre de qualquer tipo de tutela ou orientação. A 
produção científica movida simplesmente por essa 
curiosidade tem sido capaz de abrir novas fronteiras do 
conhecimento, de nos tornar mais sábios e de, no longo 
prazo, gerar valor e mais qualidade de vida para o ser 
humano. 
Por meio dos seus métodos e instrumentos, a ciência nos 
permite analisar o mundo ao redor e ver além do que os 
olhos podem enxergar. O empreendimento científico e 
tecnológico do ser humano ao longo de sua história é, sem 
dúvida alguma, o principal responsável por tudo que a 
humanidade construiu até aqui. Suas realizações estão 
presentes desde o domínio do fogo até às imensas 
potencialidades derivadas da moderna ciência da 
informação, passando pela domesticação dos animais, pelo 
surgimento da agricultura e indústria modernas e, é claro, 
pela espetacular melhora da qualidade de vida de toda a 
humanidade no último século. 
Além da curiosidade humana, outro motor importantíssimo 
do avanço científico é a solução de problemas que afligem a 
humanidade. Viver mais tempo e com mais saúde, trabalhar 
menos e ter mais tempo disponível para o lazer, reduzir as 
distâncias que nos separam de outros seres humanos – 
seja por meio de mais canais de comunicação ou de 
melhores meios de transporte – são alguns dos desafios e 
aspirações humanas para os quais, durante séculos, a 
ciência e a tecnologia têm contribuído. 
https://www.ipea.gov.br/cts/pt/central-de-
conteudo/artigos/artigos/ 
1)Com base no texto sobre a curiosidade humana é 
CORRETO afirmar: 
a)  A respeito da ciência a curiosidade humana apresenta 
responsabilidade e compromisso de resultados concretos  e 
livre de qualquer tipo de tutela ou orientação. 
b) A produção científica através da curiosidade humana 
proporciona novos caminhos de aprendizado,  mais 
sabedoria gerando melhor qualidade de vida. 
c)  A curiosidade humana nos permite analisar o mundo ao 
redor e ver além do que os olhos podem enxergar. 
d)A curiosidade humana, motor importantíssimo do avanço 
científico pois é o começo  de problemas que afligem a 
humanidade e muitas vezes coloca contrariedades no 
empreendimento científico e tecnológico do ser humano. 
 
2) “O empreendimento científico e tecnológico do ser 
humano ao longo de sua história é, sem dúvida alguma, 
o principal responsável por tudo que a humanidade 
construiu até aqui.” Em relação os vocábulos em 
destaque a interpretação é a seguinte: 
a) O projeto técnico e digital  do ser humano  ao longo de 
sua história é , sem dúvida alguma , o primordial equilíbrio 
por tudo que a humanidade construiu até aqui. 
b) ) O empreendimento empírico e convencional do ser 
humano ao longo de sua história é, sem dúvida alguma, o 
principal alienado por tudo que a humanidade construiu até 
aqui. 
c) ) A indiferença experimental  e computacional do ser 
humano ao longo de sua história é, sem dúvida alguma, o 
fundamental mentecapto  por tudo que a humanidade 
construiu até aqui. 

d) ) O labor prático  e  obsoleto do ser humano ao longo de 
sua história é, sem dúvida alguma, a fundamental 
insanidade por tudo que a humanidade construiu até aqui. 
 
3)“Além da curiosidade humana, outro motor 
importantíssimo do avanço científico é a solução de 
problemas que afligem a humanidade.” A palavra em 
destaque pode ser classificada quanto ao grau do 
adjetivo em: 
a) Superlativo absoluto analítico. 
b) Superlativo relativo. 
c) Superlativo absoluto sintético. 
d) Superlativo comparativo de superioridade. 
 
4)Assinale a alternativa CORRETA que apresenta 
somente verbos  no infinitivo: 
a) “... trabalhar menos e ter mais tempo disponível para o 
lazer, reduzir as distâncias que nos separam de outros 
seres humanos...” 
b) “ Por meio dos seus métodos e instrumentos, a ciência 
nos permite analisar o mundo ao redor e ver além do que os 
olhos podem enxergar.” 
c)” A produção científica movida simplesmente por essa 
curiosidade tem sido capaz de abrir novas fronteiras do 
conhecimento,...” 
d) “...de nos tornar mais sábios e de, no longo prazo, gerar 
valor e mais qualidade de vida para o ser humano.” 
 
5)” A produção científica movida simplesmente...” A 
palavra em destaque apresenta: 
a)Derivação parassintética. 
b)Derivação regressiva. 
c)Derivação prefixal e sufixal. 
d)Derivação sufixal. 
 
MATEMÁTICA 

 
6)Em uma prova de corrida 6 participantes tinham duas 
horas para realizar a prova . Sendo que o resultado foi o 
seguinte  que conseguiram realizar  16Km, 18km, 19km, 
21km, 22km e 25km. Qual foi a média em quilômetros da 
prova aproximadamente? 
a) 21,3 Km. 
b)23Km. 
c)20,1Km. 
d)22km. 
 
7) A largura de uma quadra esportiva retangular 
corresponde a 5/3 da sua altura , sabendo que a área 
total da quadra esportiva retangular é de 1215m2 . Quais 
as dimensões desta quadra esportiva? 
a)A largura é de 45m e a altura é 27m. 
b) A largura é de 35m e a altura é 21m. 
c) A largura é de 41m e a altura é 25m. 
d) A largura é de 53m e a altura é 32 m. 
 
8)Qual o resultado da seguinte   expressão numérica: 
54 + [ 42 x (53 – 62)]= 
a) 1324. 
b) 3214. 
c) 745. 
d) 2049. 
 
9)A ordem de quatro segmentos proporcionais são MN, 
OP, QR, ST . Sendo o comprimento  do segmento MN 
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24cm e tendo com razão de proporcionalidade 3,2. 
Calcule o comprimento de OP. 
a) 9 cm. 
b) 7,5 cm. 
c) 5,8 cm. 
d) 5,5 cm. 
 
10)Comprando uma televisão a vista  o valor seria de  
R$2.337.00, mas a televisão foi comprada a prazo no 
valor de R$ 2.679.00 com um desconto de 6%. Se 
tivesse sido comprado à vista qual seria o desconto? 
a)15%. 
b)19%. 
c)18%. 
d)21% 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
11)O munícipio de Piratuba – SC  pertence a 
Microrregião do: 
a)Contestado. 
b)Campos Novos. 
c) Alto Uruguai Catarinense. 
d)Concórdia. 
 
12)O clima  considerado no munícipio de Piratuba –SC 
está classificado em: 
a) Temperado, com temperatura média entre 18ºC e 25ºC. 
b) Subtropical úmido, com temperatura média entre 15ºC e 
30ºC. 
c)Tropical , com temperatura média entre 20ºC e 25ºC. 
d)Equatorial, com temperatura média entre 18ºC e 25ºC. 
 
13)Em relação ao munícipio de Piratuba –SC  , o nome 
Piratuba significa: 
a) Águas abundantes. 
b) Águas  claras. 
c)Terras abundantes. 
d) Abundância de peixes. 
 
14)Sobre desenvolvimento sustentável territorial 
assinale a alternativa CORRETA: 
a) Sistema de sustentação da vida como provedor de 
recursos. 
b) Relacionado à distribuição espacial dos recursos, das 
populações e das atividades. 
c) Viabilidade econômica indispensável a um país. 
d) Valor fundamental e um instrumento necessário para 
fazer as coisas acontecerem. 
 
15) O estado de Santa Catarina está dividido em regiões 
intermediárias e imediatas, são sete regiões geográficas 
intermediárias e 24 regiões geográficas imediatas: As 
regiões geográficas intermediárias são: 
a) Florianópolis, Criciúma, Tubarão, Chapecó, Araranguá, 
Joinville e Blumenau. 
b) Florianópolis, Curitibanos, Lages, Xanxerê, Caçador, 
Joinville  e  Concórdia. 
c) Florianópolis, Criciúma, Lages, Chapecó, Caçador, 
Joinville e Blumenau. 
d) Florianópolis, Criciúma, Videira , Chapecó, Caçador, 
Brusque  e Blumenau. 
 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
 

16) A respeito da transmissão da rubéola leia as 
afirmativas abaixo: 

I- A transmissão da rubéola acontece diretamente de 
pessoa a pessoa, por meio das secreções 
nasofaríngeas expelida pelo doente ao tossir, respirar, 
falar ou respirar. 
II- O período de transmissibilidade é de 5 a 7 dias antes 
e depois do início do exantema, que é uma erupção 
cutânea. 
III- A maior transmissibilidade ocorre dez dias antes e 
depois do início do exantema. 
IV- A rubéola acomete principalmente crianças entre 
cinco e nove anos. 
Assinale a alternativa CORRETA.  
a) Apenas I , II e III. 
b) Apenas III. 
c) Apenas  I, II e IV. 
d)I, II, III e IV. 
 
17) O período de incubação da Doença de Chagas, o 
tempo que os sintomas começam a aparecer a partir da 
infecção, é dividido em algumas  formas: Assinale 
alternativa INCORRETA quanto ao período de 
incubação: 
a) Transmissão vetorial – de 20 a 25 dias.  
b) Transmissão transfusional/transplante – de 30 a 40 dias 
ou mais.  
c) Transmissão oral – de 3 a 22 dias.  
d) Transmissão acidental – até, aproximadamente, 20 dias. 
 
18) A respeito  da   atuação da enfermagem no pré 
operatório  análise as afirmativas abaixo: 
I- Checar jejum do paciente, orientá-lo a manter-se 
dessa forma até segunda ordem; suspender medicação 
V.O. 
II- Colocar o paciente no leito e observar para que ele 
fique deitado até a ida para o CC. 
III-Observar diurese: volume, aspecto, sedimentação, 
incontinência ou retenção, etc. Pacientes com sonda 
vesical Foley podem ser submetidos à exercícios 
vesicais, se não houver contraindicação médica.  
IV-Realizar curativo na incisão cirúrgica e local do 
dreno. Observar e anotar o aspecto da incisão, o 
processo de cicatrização e a presença de secreções. 
V-  Administrar medicação pré-anestésica (conforme 
prescrição médica e rotina do hospital). O paciente 
deverá permanecer sob  observação e deitado após ter 
recebido a medicação. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a)I,II, III e V. 
b)II, III, IV e V. 
c)I,II e IV. 
d)I, II e V. 
 
19)Assinale a alternativa que corresponde ao fio 
cirúrgico  categut  quanto ao tipo: 
a) Tanto o categut simples como o cromado, podem ser 
traumático ou atraumático. Traumático quando o fio vem 
separado da agulha, sendo montado no momento de uso. 
Atraumático quando o fio e a agulha já vêm montados ou 
encastoados pelo fabricante. 
b) Quanto ao diâmetro, tanto no simples como no cromado 
a numeração vai de 0 a 7-0, que são os mais finos, e de 1 a 
2, que são os mais grossos. 
c) O categut pode ser simples e cromado, categut simples é 
o que não sofre nenhum tratamento que altere seu período 
de absorção, cuja perda de resistência se dá por volta do 5º 
ou 6º dia, e absorção total de 15 a 18 dias. categut como 
cromado é o tipo simples que foi impregnado com sal de 
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cromo, cuja perda de resistência se dá por volta do 10º dia, 
e absorção total entre 20 e 25 dias. 
d) São  originados dos poliglicóis, são respectivamente 
fabricados do ácido poliglicólico e poliglactina 900. Sua 
perda de resistência se dá por volta do 14º dia, e a 
absorção total, entre 60 e 90 dias. 
 
20) Antissepsia é a destruição de micro-organismos 
existentes nas camadas superficiais ou profundas da 
pele, mediante a aplicação de um agente germicida de 
baixa causticidade, hipoalergenico e passível de ser 
aplicado em tecido vivo, sobre o antisséptico  cloro-
hexedina ou clorhexedina assinale a alternativa 
CORRETA: 
a)  É um halogênio pouco solúvel em água, porém 
facilmente solúvel em álcool e em soluções aquosas de 
iodeto de potássio, é um agente bactericida com certa 
atividade esporicida. 
b) É um germicida do grupo das biguanidas, apresenta 
maior efetividade com um pH de 5 a 8, e age melhor contra 
bactérias Gram-positivas do que Gram-negativas e fungos. 
Tem ação imediata e tem efeito residual. Apresenta baixo 
potencial de toxicidade e de fotossensibilidade ao contato, 
sendo pouco absorvida pela pele integra. 
c)É  um polímero muito usado para detoxicar e prolongar a 
atividade farmacológica de medicamentos e também como 
expansor plasmático. Além de conservar inalteradas as 
propriedades germicidas do iodo, apresenta as seguintes 
vantagens sobre as soluções alcoólicas e aquosas desse 
agente, pois não queima, não mancha tecidos, raramente 
provoca reações alérgicas, não interfere no metabolismo e 
mantém ação germicida residual. 
d) É bactericida, age coagulando a proteína das bactérias, 
fungicida e virucida para alguns vírus, razão pela qual é 
usado na composição de outros antissépticos. A ação 
bactericida dos álcoois primários está relacionada como seu 
peso molecular, e pode ser aumentada através da lavagem 
das mãos com água e sabão. 
 
 
 


