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PROVA - ENFERMEIRO

INSTRUÇÕES
1.Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.

2.Escreva, abaixo, seu número de inscrição.

3.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação,
não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.

4.Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com quatro
alternativas cada uma, das quais somente uma é a correta.

5.Ao receber o cartão-resposta, examine, e assine-o.

6.Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto
em  cada  questão,  preenchendo  completamente  o  espaço
correspondente ou assinalado com um “X”, com caneta com tinta
azul-escura ou preta.

7.No cartão-resposta, marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites
do espaço destinado para cada marcação, anularão a questão.

8.Não  haverá  substituição  do  cartão-resposta  por  erro  de
preenchimento.

9.Não  serão  permitidas  consultas,  empréstimos  e  comunicação
entre  candidatos,  bem  como  o  uso  de  livros,  apontamentos  e
equipamentos eletrônicos. O não cumprimento dessas exigências
implicará a exclusão do candidato.

10.Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao
fiscal. Aguarde autorização para devolver o cartão-resposta.

11.O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido
na duração desta prova.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS
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Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo e responda as questões 1, 2 e 3: 

Santa Catarina chega a mais de 9,5 mil mortes por coronavírus

No momento, há 34.374 pessoas contaminadas com coronavírus no Estado

Santa Catarina registrou mais 68 mortes causadas pela Covid-19 no boletim divulgado neste
domingo (21). Com isso, o Estado chega a 9.539 vidas perdidas por complicações causadas pelo vírus.
Das  295  cidades  catarinenses,  287  já  registraram pelo  menos  uma morte  e  293  têm casos  ativos
atualmente. A taxa de letalidade atual é de 1,25%.

A cidade  com  mais  mortes  por  coronavírus  é  Joinville,  com  872  óbitos.  Em  seguida  estão
Florianópolis (657 mortes) e Chapecó (467 mortes).  Neste domingo, duas pessoas que morreram já
entraram para o sistema estadual: uma mulher de 54 anos de Itajaí e um homem de 86 anos de São
Domingos. No sábado, a atualização do sistema estadual mostra que pelo menos 49 pessoas morreram
por Covid em Santa Catarina.

A pessoa mais jovem a perder a vida com Covid-19 nas últimas 24 horas era um homem de 30
anos de Itapema, no Litoral  Norte. A região com mais óbitos entre sábado e domingo foi  o Norte e
Nordeste de SC, que registrou as mortes de 11 pessoas.

Neste domingo, 3.103 casos a mais foram confirmados e foi registrada uma diminuição de 306
pessoas entre os casos ativos. No momento, há 34.374 pessoas contaminadas com coronavírus em
Santa Catarina, de acordo com os dados estaduais.

O local com a maior quantidade de pessoas que já contraíram Covid-19 é Joinville, que registra
73.994 casos. Em seguida, estão Florianópolis (66.719),  Blumenau (39.793),  Chapecó (30.214),  São
José  (29.256),  Criciúma  (26.009),  Palhoça  (23.095),  Balneário  Camboriú  (20.321),  Itajaí  (19.518)  e
Brusque (19.497).

21/03/2021 – 19h58 - Por Cláudia Morriesen

(https://www.nsctotal.com.br/noticias/santa-catarina-passa-de-95-mil-mortes-por-coronavirus)

Questão 01
Assinale a alternativa correta, de acordo com a reportagem:
A) A taxa de letalidade atual é de 1,05%.
B) A cidade com mais óbitos por Covid-19 é Itapema.
C) A região de Santa Catarina com mais óbitos, entre sábado e domingo, é a Oeste.
D) Em 24 horas, a pessoa mais jovem a perder a vida foi um morador de Itapema.

Questão 02
Na oração abaixo, a palavra em destaque é um advérbio de:

“Das 295 cidades catarinenses, 287 já registraram pelo menos uma morte e 293 têm casos ativos atual-
mente.”

A) lugar
B) dúvida
C) tempo
D) intensidade

Questão 03
No trecho abaixo, a palavra destacada é um:
“(...) duas pessoas que morreram (...)”

https://www.nsctotal.com.br/noticias/santa-catarina-passa-de-95-mil-mortes-por-coronavirus


A) numeral
B) adjetivo
C) advérbio
D) substantivo

Questão 04
Assinale a opção correta, de acordo com o uso adequado da crase:
A) Falei à respeito disso.
B) Referiu-se à pessoas desabrigadas.
C) Falei à ela sua decisão.
D) Vamos à loja para comprar outros acessórios.

Questão 05
Na frase “Com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais de mim.”, a figura de linguagem presente
é denominada:
A) eufemismo
B) hipérbole
C) sinestesia
D) metonímia

Questão 06
Todas as orações possuem verbos de ligação, exceto em:
A) Ela parece feliz com as respostas.
B) Moram em Brasília.
C) Estou cansada!
D) Vivem tristes!

Questão 07
Na oração abaixo, a palavra em destaque é denominada:
“Eles continuam doentes.”

A) predicativo do sujeito
B) verbo de ligação
C) sujeito
D) predicado

Questão 08
A oração abaixo é denominada:
“Caso seja necessário, ligue-me e eu ajudarei.”

A) Oração subordinada causal
B) Oração subordinada condicional
C) Oração subordinada final
D) Oração coordenada

Questão 09
Na oração “Esqueceram de fechar a janela.”, o sujeito é:
A) simples
B) composto
C) inexistente
D) indeterminado

Questão 10
Na frase “João vende roupas.”, há a presença de:
A) objeto direto
B) objeto indireto
C) objeto direto e indireto
D) preposição



Matemática

Questão 11
Jorge quer comprar um terreno quadrado para construir uma casa de 40 m². Considerando que ele quer
deixa um total exato de 104 m² não construídos no terreno, é correto afirmar que:

a) O terreno terá 12 m de frente.
b) O terreno terá 144 m.
c) A área construída total será de 25% do terreno.
d) O terreno terá o total de 3/8 de área construída. 

Questão 12
Tiago comprou um carro financiado em 48 vezes iguais sem juros. Sabendo que ele deu uma entrada de
25% que corresponde a R$12.500,00, é incorreto afirmar que:

a) O valor total do carro era de R$50.000,00.
B) Cada parcela ficou no valor de R$ 781,25.
C) 75% do valor do carro foi financiado.
d) A entrada dada por Tiago corresponde a 1/3 do valor total do carro.

Questão 13
Eu tenho dois anos a menos que meu irmão que é a metade da idade de meu pai. Se meu irmão terá 15
anos daqui a 3 anos, qual é minha idade hoje?

a) 10 anos.
b) 13 anos.
c) 24 anos.
d) 30 anos.

Questão 14
Um carro percorre à distância de 12000 m em um período de 3 horas, logo:

a) Sua velocidade média é de 120 km/h.
b) Sua velocidade média é de 40.000 m/s. 
c) Sua velocidade média é de 40 km/h.
d) Sua velocidade média é de 4.000km/h.

Questão 15
Uma sala de reuniões quadrada de 144 m² possui pisos pretos e brancos em mesma quantidade com 2
m² cada, logo:

a) Existem 12 pisos brancos e 12 pisos pretos na sala.
b) Existem 72 pisos pretos na sala.
c) Existem 32 pisos brancos na sala
d) Existem 144 pisos brancos e pretos na sala.

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
As etapas iniciais do estudo mostraram que, embora não seja eficaz contra o coronavírus, a vacina
________________ajuda a estimular o sistema imunológico para combater a covid-19,  reduzindo em
54% os casos sintomáticos e em 74% as internações. Segundo os especialistas, isso acontece porque o
imunizante ajuda o corpo a combater vários tipos de infecção. A alternativa que completa corretamente
lacuna acima é:



a) HPV.
b) Rotavírus.
c) Coronavac.
d) Tríplice Viral.

Questão 17
“Quando a pandemia chegou aqui, medidas imediatas foram tomadas. A ministra  Tereza Cristina  foi
muito hábil”, diz João Martins, presidente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária (CNA).
“Em um primeiro momento, até falou-se em desabastecimento, mas rapidamente ela veio a público dizer
que não existia essa possibilidade.” Martins lembra as medidas tomadas em reuniões da ministra com
produtores e agroindústrias: elas foram da garantia de embarque nos portos à infraestrutura logística,
com postos de combustíveis, borracharias e alimentação dos caminhoneiros para que as cargas não
ficassem paradas nas estradas. A reportagem acima refere-se ao agronegócio e o nome em destaque na
primeira/segunda linha é o da Ministra:
Fonte:  https://www.forbes.com.br/negocios/2020/12/nem-a-pandemia-de-covid-19-para-o-agronegocio-
brasileiro/ 

a) Da agricultura.
b) Do agronegócio.
c) Do meio Ambiente.
d) Da saúde.

Questão 18
O aplicativo gratuito desenvolvido pelo Instituto ABCD, chegou à marca de 500.000 alunos cadastrados.
A plataforma ajuda no reforço escolar e alfabetização para crianças com dificuldade de aprendizagem. O
app segue as normas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e está na lista dos top 25 app
gratuitos de educação do Google Play. O aplicativo mencionado é:
Fonte: https://veja.abril.com.br/blog/radar/aplicativo-gratis-de-alfabetizacao-soma-500-000-alunos/ 

a) Aprender a aprender. 
b) Viver aprender.
c) EduEdu 
d) Casa & Escola.

Questão 19
Independentemente da fonte de origem dos valores que compõem o FUNDEB, todo o recurso gerado é
redistribuído para a valorização dos profissionais da educação, incluída sua condigna remuneração e
exclusiva manutenção e desenvolvimento da:

a) Educação básica pública.
b) Educação superior privada.
c) Educação religiosa.
d) Saúde pública.

Questão 20
É permitido por lei que clientes cancelem serviços em situações de emergência como a que o mundo
enfrenta há alguns meses no combate ao Coronavírus. Porém, o número de reclamações sobre preços
abusivos no comércio aumentou consideravelmente. A prática de preços abusivos dá-se ao elevar sem
justa causa o preço de um produto ou serviço. Tal prática abusiva é:

a) Toda atividade do fornecedor que vai além das condutas permitidas no âmbito das relações com os
consumidores. 
b) Apenas as atividades que visem o aumento de valores nos impostos de ISS.
c) Quando ocorre os aumentos nos produtos importados e estes são repassados para os consumidores.
d) Quando o valor de um produto é diferente do valor divulgado nas propagandas televisionadas.

https://veja.abril.com.br/blog/radar/aplicativo-gratis-de-alfabetizacao-soma-500-000-alunos/
https://www.forbes.com.br/negocios/2020/12/nem-a-pandemia-de-covid-19-para-o-agronegocio-brasileiro/
https://www.forbes.com.br/negocios/2020/12/nem-a-pandemia-de-covid-19-para-o-agronegocio-brasileiro/


Conhecimentos Específicos

Questão 21
De acordo com a LEI Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, analise os itens a seguir:

I- A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico;
II- A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde;
III-  A formulação da política  de medicamentos,  equipamentos,  imunobiológicos  e outros insumos de
interesse para a saúde e a participação na sua produção;
IV- A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho;

Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), o que se afirma em: 
A) I, II, III
B) I, III, IV
C) I, II, III, IV
D) II, IV

Questão 22
Para administrar um soro fisiológico 0,9% de 500 mL em 6 horas a um paciente usando equipo de
macrogotas, quantas gotas serão administradas por minuto, aproximadamente?
A) 23 gotas por minuto
B) 28 gotas por minuto
C) 35 gotas por minuto
D) 42 gotas por minuto

Questão 23
Em relação as lesões por pressão (LPP), a perda da pele em sua espessura total e perda tissular não
visível, devido a lesão estar coberta por esfacelo ou necrose, diz respeito a qual estadiamento? 

A) estágio 1
B) Lesão por pressão não estadiável
C) estágio 3
D) estágio 4

Questão 24
Dos acidentes por serpentes registrados no Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) em
Santa  Catarina,  destacam-se  os  provocados  pela  serpente  conhecida  como  jararaca,  que  causa  o
acidente do tipo:
A) Botrópico
B) Crotálico
C) Elapídico
D) Laquético

Questão 25
A citologia  oncótica  (Papanicolau,  colpocitopatológico)  é  o exame de rastreamento  universal  para o
câncer de colo do útero e sua realização é recomendada para todas as mulheres com idade entre:
A) 20 e 60 anos
B) 25 e 60 anos
C) 25 e 64 anos
D) 25 e 56 anos

Questão 26
São recomendações da American Heart Association (AHA) 2015 para uma reanimação cardiopulmonar
efetiva e eficiente no adulto, exceto:
A) Frequência das compressões: 100 a 120 compressões/ minuto
B) Profundidade das compressões: mínimo de 3 cm 
C) Permitir retorno total do tórax após cada compressão
D) Não apoiar-se sobre o tórax da vítima entre as compressões



Questão 27
Em relação a Lei no 8.080/1990, “um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e
curativos,  individuais  e  coletivos,  exigidos  para cada caso em todos os  níveis  de complexidade do
Sistema Único de Saúde”, garantidos no capítulo II da referida Lei, diz respeito à qual princípio? 

A) Organização dos serviços públicos
B) Universalidade de acesso
C) Igualdade da assistência à saúde
D) Integralidade da assistência

Questão 28
Acerca do Programa Nacional de Imunização, no tocante aos imunobiológicos, assinale a alternativa
correta:

A) A vacina Tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela) é indicada para a vacinação de crianças
com 15 meses de idade que já tenham recebido a primeira dose da vacina tríplice viral.
B) A vacina Penta protege contra a difteria, o tétano, a coqueluche, a hepatite B e doença sistêmica
causada pela Neisseria meningitidis do sorogrupo C em crianças menores de 5 anos.
C) O esquema da Vacina rotavírus humano (VORH) corresponde a duas doses, administradas aos 3 e 5
meses de idade.
D) O esquema vacinal com a vacina febre amarela corresponde à administração de uma dose a partir
dos 5 anos de idade.

Questão 29
Sintomas neuroglicopênicos (fome, tontura, fraqueza, dor de cabeça, confusão, coma, convulsão) e a
manifestações  de  liberação  do  sistema  simpático  (sudorese,  taquicardia,  apreensão,  tremor)  são
indicativos de: 
A) Cetoacidose
B) Hipoglicemia
C) Síndrome Hiperglicêmica Hiperosmolar Não Cetótica 
D) Pancreatite

Questão 30
A queimadura é uma lesão produzida nos tecidos de revestimentos do organismo, causada geralmente
por agentes térmicos,  produtos químicos,  eletricidade e radiação.  O enfermeiro deve reconhecer  as
principais  características  das  queimaduras  para  um  atendimento  de  qualidade.  Referente  às
queimaduras, assinale a alternativa correta.

A)  As  queimaduras  químicas são  provocadas  por  fontes  de  calor  como o  fogo,  líquidos  ferventes,
vapores, objetos quentes e excesso de exposição ao sol.
B) Na queimadura de terceiro grau, a epiderme e a derme papilar (superficial) são destruídas. Como a
rede  vascular  da  derme  é  destruída,  não  há  circulação,  portanto,  a  exsudação  ocorre  de  forma
abundante. 
C) O prognóstico do paciente está diretamente associado à extensão da superfície corporal afetada, à
área corporal  atingida  e  à  profundidade  das queimaduras.  O conhecimento  das  características  das
lesões pode determinar a conduta correta para o tratamento inicial e avançado.
D) As queimaduras de segundo grau estão restritas à epiderme. São lesões que apresentam hiperemia
intensa, com hipersensibilidade e desconforto local. Evoluem com melhora espontânea dos sintomas em
dois ou três dias, podendo apresentar descamação após esse período.
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