MUNICÍPIO DE MODELO
ESTADO DE SANTA CATARINA
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 001/2021
02 DE MAIO DE 2021

CARGO:
ENFERMEIRO (PSF/ESF)
INSTRUÇÕES
Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de
Questões, solicite providências ao fiscal de sala.
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão.
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo.

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou
rasurado.
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará
automaticamente eliminado do Processo Seletivo.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala
auxiliar na interpretação.
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será
permitida após transcorrido 30 minutos do início da mesma.
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima,
implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo.
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão
Resposta.
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões.
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação
do candidato do Processo Seletivo.
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 03 de maio de
2021, no site www.alternativeconcursos.com.br.
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do email recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 04 e 05 de maio de 2021.

Língua Portuguesa

04) Em relação à concordância nominal nas
frases abaixo:
1. Fernanda é meio explosiva.
2. Por favor, meia caneca de café!
3. Compramos bastante uniformes para voltar à
escola.
4. A entrada de gatos é proibida na casa.
Somente estão corretas:
a)
b)
c)
d)
e)

Disponível em: www.br.pinterest.com
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01) Sobre o poema acima:

05) Todas as assertivas abaixo empregam o
acento indicador de crase incorretamente,
exceto uma. Assinale-a:

1. As estações do ano são empregadas num
sentido figurado para se referir aos distintos
momentos da vida.
2. É possível inferir que o eu lírico se encontra
no início do processo de degenerescência,
característica outonal.
3. O eu lírico revela pusilanimidade quanto à
chegada do “Inverno”.
4. Pode-se afirmar que uma das ideias
principais do poema é retratar a fugacidade
do tempo.
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Pedrinho foi à pé para casa.
Chegou às pressas no hospital.
Passou horas à fio organizando o espaço.
Comecei à correr para emagrecer.
Estou esperando você desde às seis horas.
Conhecimentos Gerais

06) Atualmente, existem quantos países
internacionalmente
reconhecidos,
com
territórios, governos e relações econômicas
consolidados:

Somente 2 e 3 estão corretas.
Somente 1 e 4 estão corretas.
Somente 2, 3 e 4 estão corretas.
Somente 1, 2 e 4 estão corretas.
Somente 1, 3 e 4 estão corretas.

a)
b)
c)
d)
e)

02) “Nem para o Estio,...” A locução adjetiva “de
verão, estio” tem como adjetivo “estival”.
Assinale a alternativa incorreta quanto à
correspondência entre a locução adjetiva e o
adjetivo:
a)
b)
c)
d)
e)

1 e 3.
2 e 4.
1, 2 e 3.
1, 2 e 4.
2, 3 e 4.

193 países
195 países
220 países
150 países
245 países

07) A cultura brasileira, assim como a formação
étnica do povo brasileiro, é vasta e diversa. São
elementos característicos da cultura brasileira:

de aluno - discente
de cobre - cúprico
de cinza - cunicular
de enxofre - sulfúrico
de chumbo - plúmbeo

I.
II.
III.
IV.
V.

03) Em todas as assertivas abaixo o emprego
da(s) vírgula(s) se faz necessário, exceto em
uma. Marque-a:

Música popular
Literatura
Culinária
Festas tradicionais nacionais
Festas tradicionais locais

Assinale a alternativa que apresenta as opções
corretas:

a) Elas voltarão para o trabalho e eu ficarei em
casa.
b) Entrei peguei a chave voltei às pressas para o
carro.
c) As maçãs que estavam estragadas caíram no
gramado.
d) De sua cidade ele sente falta.
e) Não entendo por que falam que você é estranha.

a)
b)
c)
d)
e)
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Apenas as opções I e III
Apenas as opções II, IV e V
Apenas as opções II, III e V
Apenas as opções I, IV e V
Todas as opções estão corretas

a)
b)
c)
d)
e)

08) Em que ano o Brasil conquistou o último
título na competição da Copa América:
a)
b)
c)
d)
e)

2015
2019
2018
2008
2005

13) Sobre as alterações fisiológicas da
gestação, leia e relacione as colunas abaixo, a
seguir escolha a alternativa que apresente a
sequência correta:

09) O Supremo Tribunal Federal (STF) é
composto por um plenário de ministros e este é
dividido em duas turmas. Quantos ministros
compõem cada uma das turmas:
a)
b)
c)
d)
e)

1.
2.
3.
4.
5.

Três ministros
Oito ministros
Cinco ministros
Dez ministros
Onze ministros

Rede de Haller
Tubérculos de Montgomery
Cloasma gravídico
Manobra de leopold
Linha Nigra ou alba

(___) Aumento da circulação venosa da mama.
(___) Método usado para determinar a posição
de um feto dentro do útero.
(___) Alterações pigmentares que aparecem nas
gestantes, com prevalência, na região facial.
(___) Hiperpigmentação na forma de linha que
aparece na barriga da gestante.
(___)
Glândulas
sebáceas
hipertróficas,
produzem secreção que serve para hidratar a
aréola.

10) Tenta condicionar a mente de maneira a
levá-la à paz, sabedoria, alegria, serenidade e
liberdade, tem por objetivo trabalhar o espiritual
do homem, pois um espírito sadio significa um
corpo saudável. O texto acima refere-se a
características de qual religião:
a)
b)
c)
d)
e)

32 gotas e 96 microgotas
46 gotas e 138 microgotas
30 gotas e 96 microgotas
28 gotas e 84 microgotas
46 gotas e 198 microgotas

Catolicismo
Evangelismo
Candomblé
Budismo
Hinduísmo

a)
b)
c)
d)
e)

2, 3, 4, 5, 1
1, 4, 3, 5, 2
3, 4, 1, 5, 2
2, 4, 3, 5, 1
1, 4, 2, 5, 3

Conteúdos Específicos
14) De acordo com a classificação diagnóstica
da hanseníase utilizada pelo Mistério da Saúde,
assinale a opção incorreta:

11) Segundo o calendário de vacinação do
estado de Santa Catarina o prematuro extremo
necessita de um esquema de vacinação
especial. Assinale a alternativa que define os
critérios para adoção deste esquema vacinal.

a) As formas paucibacilares da hanseníase incluem
a hanseníase indeterminada e tuberculóide.
b) A hanseníase dimorfa é classificada como
multibacilar.
c) As formas multibacilares da hanseníase incluem
a Hanseníase dimorfa e virchowiana.
d) A hanseníase indeterminada pode se apresentar
na forma paucibacilar ou multibacilar.
e) A hanseníase tuberculóide é classificada como
paucibacilar.

a) RN menor de 1.000g ou 31 semanas de
gestação.
b) RN menor de 28 semanas, independente do
peso corporal.
c) RN com peso inferior a 2.000kg.
d) RN menor de 1.500g e ou 28 semanas de
gestação.
e) RN menor de 1000g e 28 semanas de gestação.

15) Sobre a utilização de testes rápidos (TR) no
diagnóstico de HIV, assinale a opção incorreta:

12) O profissional de enfermagem deve ter
habilidade na realização de cálculos e na
mensuração das doses com exatidão para
prevenção de erros de administração de
medicamentos.
Considerando
seu
conhecimento
sobre
cálculos,
responda:
quantas gotas e microgotas por minuto são
necessárias, aproximadamente, para correr uma
solução glicofisiológica de 500ml em 06 horas?

a) Os testes rápidos podem ser realizados
utilizando amostras de fluido crevicular gengival,
soro, plasma ou sangue total.
b) Os testes rápidos devem ser realizados por
pessoal capacitado, presencialmente ou à
distância.
c) Os testes rápidos são desenvolvidos para
detectar anticorpos anti-HIV em até 30 minutos.
d) Todos os indivíduos que apresentarem
resultados reagentes em dois testes rápidos
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devem realizar o exame de quantificação da
carga viral.
e) A amostra com resultado reagente no TR1 é
definida como “Amostra reagente para HIV”, o
paciente deve ser encaminhado para exame de
quantificação da carga viral, dispensando a
realização do TR2.

e vigilância sanitária, à promoção e proteção da
saúde dos trabalhadores, assim como visa à
recuperação e reabilitação da saúde dos
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos
advindos das condições de trabalho.
1. Vigilância Epidemiológica
2. Saúde do Trabalhador
3. Vigilância Sanitária

16) A brucelose é uma zoonose causada por
bactérias do gênero Brucella. Com base no
Protocolo Estadual de Brucelose Humana de
Santa Catarina (SC), assinale a alternativa
incorreta.

a)
b)
c)
d)
e)

a) Quando a transmissão se dá durante a atividade
profissional do paciente a mesma deve ser
caracterizada como risco ocupacional e
notificada como brucelose relacionada ao
trabalho.
b) A Brucella sp pode permanecer viável na água e
no solo úmido por mais de 10 semanas.
c) A transmissão por meio da relação sexual, por
transfusão de sangue e transplante de medulaóssea são relatos raros na literatura.
d) A inoculação acidental durante a vacinação dos
animais não caracteriza um meio de transmissão
da doença.
e) A transmissão por meio da ingestão de carne
não caracteriza uma fonte comum de
transmissão, uma vez que o número de bactérias
presentes é baixa e o consumo de carne crua
não é habitual.

19) De acordo com a Lei nº 8.080/1990, art. 7º, as
ações e serviços públicos de saúde e os
serviços privados contratados ou conveniados
que integram o Sistema Único de Saúde (SUS),
são desenvolvidos de acordo com as diretrizes
previstas no art. 198 da Constituição Federal,
obedecendo ainda aos seguintes princípios:
I. Integralidade de acesso aos serviços de
saúde em todos os níveis de assistência.
II. Universalidade de assistência, entendida
como conjunto articulado e contínuo das
ações e serviços preventivos e curativos,
individuais e coletivos, exigidos para cada
caso em todos os níveis de complexidade
do sistema.
III. Descentralização
político-administrativa,
com direção múltipla em cada esfera de
governo: ênfase na descentralização dos
serviços para os municípios; regionalização
e hierarquização da rede de serviços de
saúde.
IV. 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.
V. Organização dos serviços públicos de modo
a estimular a duplicidade de meios para fins
idênticos.

17) São exames complementares recomendados
pelo Ministério da Saúde na rotina do pré-natal
de baixo risco, exceto:
a)
b)
c)
d)
e)

1–3–2
1–2–3
3–1–2
2–1–3
3–2–1

Teste rápido de triagem para sífilis
Colpocitologia oncótica
Eletroforese de hemoglobina
Anti-HBS
Coombs indireto

18) De acordo com a Lei nº 8.080/1990 relacione
corretamente as colunas:
Entende-se por __________ um conjunto de
ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir
riscos à saúde e de intervir nos problemas
sanitários decorrentes do meio ambiente, da
produção e circulação de bens e da prestação
de serviços de interesse da saúde.
Entende-se por __________ um conjunto de
ações que proporcionam o conhecimento, a
detecção ou prevenção de qualquer mudança
nos fatores determinantes e condicionantes de
saúde individual ou coletiva, com a finalidade de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e
controle das doenças ou agravos.
Entende-se por__________, para fins desta lei,
um conjunto de atividades que se destina,
através das ações de vigilância epidemiológica

a)
b)
c)
d)
e)

I, II, III e IV estão corretas
Apenas I e II estão corretas
III, IV e V estão corretas
Apenas IV está correta
Todas estão corretas

20) Cosems refere-se a:
a) Conselho Nacional de Secretários de Saúde
b) Conselho Nacional de Secretarias Municipais de
Saúde
c) Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde
d) Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no SUS
e) Conselho Nacional de Saúde
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