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CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

➢ AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 
contaminação e disseminação do COVID-19. 

✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita 
de material transparente. 

✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
✓ Verifique se: 

• No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde 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 conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de 
prova.  

• Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas de 1 à 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 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! 

________________________________________________________________________________ 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01

A         classificação         das         lesões         é         importante         para         que         o
profissional         de         Enfermagem         possa         identificar         os
pontos         principais         para         o         cuidado         e         tratamento         da
ferida         apresentada         pelo         paciente,         assinale         a
alternativa         CORRETA         que         corresponde         a         descrição
abaixo.

"Existe         alta         carga         microbiana         na         superfície         da         lesão,
mas         sem         chegar         até         o         leito         da         ferida."

(A) Não         infectada         e         limpa.
(B) Colonizada.
(C) Contaminada.
(D) Infectada.

Questão 02

Com         base         nos         princípios         básicos         para         a         realização
de         um         curativo,         analise:

I.Preencher         túneis         e         cavidades,         utilizar         cobertura         para
a         realização         do         curativo         de         acordo         com         o         tecido
identificado         na         lesão.
II.Ocluir         com         adesivos         hipoalergênicos,         secar         o         leito
da         ferida.
III.Utilizar         coberturas         que         mantenham         o         ambiente
favorável         à         cicatrização.

Dos         itens         acima:

(A) Apenas         os         itens         I         e         III         estão         corretos.
(B) Apenas         o         item         II         está         correto.
(C) Apenas         o         item         I         está         correto.
(D) Apenas         os         itens         II         e         III         estão         corretos.

Questão 03

A         verificação         dos         sinais         vitais         (SSVV)         é         considerada
como         um         importante         indicador         das         funções         vitais         do
organismo         e         se         constitui         uma         prioridade         para         os
cuidados         de         Enfermagem         no         atendimento         ao
enfermo,         marque         (V)         verdadeiro         ou         (F)         falso         nos         itens
abaixo,         em         relação         aos         sinais         vitais.

(__)A         hipotermia         pode         ocorrer         em         função         de         fatores
externos,         como         reação         a         ambientes         frios,         e         também
situações         internas         como         o         choque         hipovolêmico         e
choque         séptico.

(__)O         aumento         da         temperatura         corporal,         a         queda         da
pressão         arterial,         aplicações         prolongadas         de         calor
também         provocam         alterações         no         pulso.
(__)Profundidade         ou         amplitude         da         respiração:
refere-se         ao         grau         de         expansão         da         parede         torácica,
podendo         ser         classificada         em         respiração         superficial,
respiração         normal         ou         respiração         profunda.
(__)Nas         situações         que         envolvem         alterações         do
padrão         respiratório,         as         intervenções         de         enfermagem
compreendem         entre         ela         a         retirada         da         posição         de
Fowler.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima:

(A) F,         V,         F,         V.
(B) F,         F,         V,         V.
(C) V,         V,         V,         F.
(D) V,         F,         F,         F.

Questão 04

O         enfermeiro         deve         intervir         nos         quadros         de
Cetoacidose         e         Estado         hiperglicêmico         hiperosmolar
não         cetótico         de         forma         específica         direcionando         à
terapia,         diminuindo         a         chance         de         maiores
complicações.         É         INCORRETO         afirmar         que,         a         atuação
ocorre         a         partir         da:

(A) Auscultar         ruídos         hidroaéreos         e         avaliação         da
presença         de         dor         e         distensão         abdominal,         visto         que
a         cetoacidose         pode         simular         um         abdômen         agudo.

(B) Avaliação         e         registro         da         frequência         e         profundidade
da         respiração         e         a         presença         de         respiração
kussmaul.

(C) Verificação         da         glicemia         capilar         e         cetonúria         a         cada
hora         inicialmente         e         após         a         cada         4-6         horas         para
avaliar         a         eficácia         das         intervenções         implementadas.

(D) Notificação         do         médico         quando         a         glicose         reduzir
para         80         a         90         mg/dl.

Questão 05

Em         relação         ao         exame         de         escarro,         assinale         a
alternativa         INCORRETA.

(A) Caso         a         amostra         contenha         apenas         saliva,         deve-se
repetir         o         processo.

(B) Em         caso         de         cultura,         o         usuário         não         deve         escovar
os         dentes         e         lavar         a         boca         com         água         estéril.

(C) A         coleta         é         realizada         de         preferência         pela         manhã
antes         da         higiene         oral         e         do         desjejum.
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(D) O         escarro         da         manhã         é         mais         indicado         por
apresentar         uma         quantidade         maior         de
microrganismos         patogênicos.

Questão 06

Em         relação         as         manifestações         clínicas         do         climatério,         é
INCORRETO         afirmar         que:

(A) Aumento         nos         níveis         dos         hormônios         sexuais
estrógeno         e         progesterona.

(B) Suores         noturnos.
(C) Irregularidade         nos         ciclos         menstruais.
(D) Irritabilidade.

Questão 07

O         termo         Near         Missing         é:

(A) Probabilidade         que         um         evento         particular         possa
ocorrer         a         um         indivíduo.

(B) Evento         ou         circunstância         que         poderia         ter         resultado,
ou         resultou,         em         dano         desnecessário         ao
paciente/doente.

(C) Incidente         que         não         atingiu         o         paciente/doente.
(D) Qualquer         ocorrência         médica         não         desejável,         que

pode         estar         presente         durante         um         tratamento         com
um         produto         de         saúde,         sem,         necessariamente,
possuir         uma         relação         causal         com         o         tratamento.

Questão 08

Em         relação         ao         exame         ginecológico         Papanicolau,
marque         (V)         verdadeiro         ou         (F)         falso         nas         afirmativas
abaixo.

(__)É         obrigatório         o         uso         de         lamina         com         extremidade
não         fosca         para         facilitar         a         identificação,         que         deve         ser
feita         com         lápis         preto.
(__)Toda         a         mulher         que         têm         ou         já         teve         atividade
sexual         deve         submeter-se         a         exame         preventivo.
(__)A         presença         de         pequeno         sangramento         de         origem
não         menstrual,         é         impeditivo         para         a         coleta,
principalmente         nas         mulheres         na         pós-menopausa.
(__)A         coleta         em         grávidas         pode         ser         feita         em         qualquer
período         da         gestação,         preferencialmente         até         o         7º         mês.
A         coleta         deve         ser         feita         com         a         espátula         de         Ayre.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima:

(A) V,         V,         F,         F.
(B) F,         F,         V,         V.
(C) V,         F,         V,         F.
(D) F,         V,         F,         V.

Questão 09

É         CORRETO         afirmar         que,         a         dilatação         da         pupila         é
chamada         de:

(A) Menoplegia.
(B) Mioplegia.
(C) Midríase.
(D) Miose.

Questão 10

A         acidose         metabólica,         ocorre         com:

(A) HCO3         ↑         28         mEq/L.
(B) PaCO2         ↓         35mmHg.
(C) PaCO2         ↑         45mmHg.
(D) HCO3         ↓         22         mEq/L.

Questão 11

O         papel         da         equipe         de         Enfermagem         no         processo         de
administração         de         medicamentos         é         de         grande
relevância         para         a         segurança         e         o         restabelecimento         da
saúde         do         cliente.         Em         relação         as         vias         e         métodos         de
administração         de         medicamentos         assinale         a
alternativa         CORRETA.

(A) Na         aplicação         via         auricular         ou         via         otológica         deve-se
puxar         suavemente         o         pavilhão         auricular         para         baixo
e         para         trás         em         crianças.         Em         clientes         adultos         o
pavilhão         auricular         deve         ser         puxado         suavemente
para         cima         e         para         trás.

(B) Quanto         maior         a         diluição,         mais         lenta         será         a
absorção.         A         diluição         também         diminui         a         irritação
gástrica.

(C) Na         aplicação         via         ocular         deve-se         aplicar
medicamentos         na         córnea.

(D) Os         líquidos         frios         estimulam         as         papilas         gustativas
com         maior         intensidade.

Questão 12

Em         relação         aos         cuidados         na         manutenção         e         retirada
do         cateter         vesical,         é         INCORRETO         afirmar         que:
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(A) Em         caso         de         obstrução         por         coágulos         -         proceder         a
lavagem         com         0,4         litros         de         solução         salina         utilizando
seringa         de         20ml.

(B) Observar         possíveis         obstruções         e         deslocamentos.
(C) Na         retirada         -         desinsuflar         o         balão         e         tracioná-lo.
(D) Observar         complicação         de         funcionamento         do

cateter.

Questão 13

Em         relação         a         pressão         arterial         (PA),         assinale         a
alternativa         INCORRETA.

(A) Pressão         de         pulso         é         a         diferença         numérica         entre         a
medida         da         pressão         sistólica         e         a         medida         da
pressão         diastólica.         A         pressão         de         pulso         é         um
medidor         de         volume         sistólico         cardíaco         adequado         (a
diferença         aceita         como         normal         varia         de         10         a         30
mmHg).

(B) A         pressão         diastólica,         ou         mínima,         ocorre         durante         o
relaxamento         do         ventrículo         esquerdo,         indicando
diretamente         a         resistência         dos         vasos         sanguíneos.

(C) A         pressão         arterial         é         mais         baixa         do         que         quando
sentada         ou         de         pé.         Também         pode         diferir         nos         dois
braços         do         mesmo         paciente         (a         variação         entre         um
braço         e         outro         é         em         média         10         mmHg).

(D) No         caso         de         ter         praticado         atividade         física,         a         PA
deve         ser         verificada         após         10         a         30         minutos         e
durante         o         procedimento         o         usuário         deverá
permanecer         em         silêncio.

Questão 14

Certos         exames         e         procedimentos         terapêuticos
requerem         o         posicionamento         da         pessoa         de         forma
adequada,         permanecendo         coberto,         com         exceção         da
área         a         ser         examinada.         Tem         por         finalidade         possibilitar
a         execução         e/ou         coleta         de         material         para         exames.
Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         corresponde         a
descrição         abaixo.

"Colocar         o         indivíduo         em         decúbito         lateral         esquerdo,
mantendo         a         cabeça         apoiada         no         travesseiro."

(A) Posição         Genupeitoral.
(B) Posição         de         Sims.
(C) Decúbito         lateral         direito         e         esquerdo.
(D) Posição         de         Trendelenburg.

Língua Portuguesa

Questão 15

Assinale         abaixo         a         alternativa         que         possui         oração
subordinada         adverbial:

(A) Os         alunos,         que         querem         melhorar         a         nota,         devem
reescrever         a         prova         corrigida         no         caderno.

(B) Eu         vou         me         retirar         para         que         você         fique         mais         à
vontade.

(C) Eu         apenas         perguntei         se         você         não         queria         que         eu
comprasse         algo         para         você         na         padaria.

(D) Os         alunos         que         quiserem         melhorar         a         nota         devem
reescrever         a         prova         corrigida         no         caderno.

Questão 16

Assinale         abaixo         a         alternativa         que         não         se         refere         a         um
vício         de         linguagem         da         língua         portuguesa:

(A) Pleonasmo,         porque         tem         a         ver         com         semântica:
"Queria         ver         com         os         olhos         aquela         cena".

(B) Catacrese,         porque         tem         a         ver         com         figura         de
linguagem:         "Cuidado         com         a         asa         da         xícara".

(C) Neologismo,         porque         tem         a         ver         com         léxico:         "Eu
queriamente         que         belamente         tudo         resolvessece".

(D) Solecismo,         porque         tem         a         ver         com         sintaxe:         "Haviam
muitos         anos         que         não         nos         falávamos".

Questão 17

Assinale         abaixo         a         alternativa         em         que         o         uso         da         crase
está         CORRETO:

(A) Também         aceitamos         pagamentos         à         prazo!
(B) Com         relação         à         todos         que         estão         presentes,         não         se

preocupem,         tudo         será         resolvido         o         mais         depressa
possível.

(C) O         boleto         é         referente         à         uma         multa         de         trânsito.
(D) Eu         cheguei         àquele         ponto         da         vida         em         que         o         que

mais         importa         é         ter         saúde         e         paz         de         espírito.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

Situada         na         região         sul         do         país,                  __________         se
estende         para         a         Argentina         e         o         Uruguai         e         é         de         elevada
importância         econômica,         pois         facilita         as         atividades
agrícolas         e         industriais.

Assinale         a         alternativa         que         completa         corretamente         a
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lacuna         no         texto         acima:

(A) o         Mar         da         Mata.
(B) o         Rio         Catarina.
(C) a         Floresta         Catarinense.
(D) a         Bacia         do         Uruguai.

Questão 19

A                  iniciativa         das         leis         que         versem         sobre         o         regime
jurídico         dos         servidores         públicos         municipais         é         de
competência         privativa         do:

(A) Vereador.
(B) Juiz.
(C) Prefeito         Municipal.
(D) Cidadão.

Questão 20

"Butantan         localiza         variante         suíça         do         novo         coronavírus
em         SP         e         confirma         outro         caso         da         sul-africana."
(https://g1.globo.com/bemestar)
Muito         se         tem         ouvido         falar         sobre         as         variantes         que
surgiram         após         a         disseminação         do         coronavírus         em         um
ou         outro         país.         Mas         afinal,         o         que         é         a         variante         de         um
vírus?

(A) É         um         vírus         descendente         do         primeiro,         que         será
sempre         mais         agressivo.

(B) É         um         novo         tipo         de         vírus,         independente         do
primeiro,         mas         que         surge         sem         que         este         já         tenha
sido         eliminado.

(C) É         um         vírus         descendente         do         primeiro,         que         será
sempre         menos         agressivo.

(D) É         um         vírus         que         descende         do         que         foi         identificado
primeiro,         após         sofrer         algum         tipo         de         mutação,
podendo         ficar         mais         ou         menos         agressivo.
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