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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! 

________________________________________________________________________________ 
Rascunho do gabarito: 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01

Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         corresponde         a
teoria         descrita         abaixo.

"Enfoca         a         organização         e         a         manipulação         do         ambiente
físico,         social         e         psicológico,         de         maneira         a         colocar         a
pessoa         nas         melhores         condições         possíveis         para         que         a
natureza         possa         agir."

(A) Teoria         de         Nightingale.
(B) Teoria         de         Peplau.
(C) Teoria         de         Rogers.
(D) Teoria         de         Roy.

Questão 02

As         principais         alternativas         reprodutivas         no         climatério
se         referem         a         melhorar         a         qualidade         do         ovócito         das
mulheres,         através         de         várias         técnicas.         Assinale         a
alternativa         CORRETA         que         corresponde         a
criopreservação         de         ovócitos         e         tecido         ovariano.

(A) Consiste         na         utilização         de         ovócitos         de         uma         doadora
jovem         para         fertilização         pelos         espermatozóides         do
parceiro         da         receptora,         quando         esta         é         infértil.

(B) Atualmente         é         a         melhor         opção         para         o         período
climatério,         no         entanto,         este         procedimento         precisa
ser         muito         bem         entendido         e         aceito         pelo         casal,         pois
envolve         a         carga         genética         de         outra         mulher.

(C) É         uma         técnica         desenvolvida         para         manter         a         função
reprodutiva         das         mulheres         que         necessitam         fazer
quimioterapia,         radioterapia,         cirurgia         pélvica         radical,
por         exemplo.

(D) Propõe         injeção         de         citoplasma         de         ovócitos         jovens
(de         doadoras         férteis)         em         ovócitos         de         pacientes
inférteis.

Questão 03

É         correto         afirmar         que         os         principais         cuidados         locais,
em         casos         de         exposição         ao         HIV,         HVB         e         HCV         são,
EXCETO:

(A) Comunicar         à         chefia         imediata.
(B) No         caso         de         ingestão,         não         provocar         o         vômito.
(C) Realizar         curativo         se         necessário.
(D) Lavar         a         área         exaustivamente         com         água         e         sabão,

em         caso         de         exposição         percutânea,         e         colocar
solução         antisséptica         (álcool         a         70%,         PVP-1         ou
clorohexidina).

Questão 04

Com         base         nos         padrões         respiratórios         anormais,         a
respiração         profunda         com         frequência         normal         é
chamada         de:

(A) Bradipnéia.
(B) Hiperpnéia.
(C) Apnéia.
(D) Taquipnéia.

Questão 05

Os         objetivos,         as         intervenções         e         a         avaliação         de
enfermagem         para         a         mulher         com         câncer         do         sistema
genital         são         baseados         nos         diagnósticos         de
enfermagem.         Assinale         a         alternativa         CORRETA         que
corresponde         a         indicação         do         exame         clínico         das
mamas.

(A) Identifica         massa         palpável,         alteração         da         pele,
mamilo         invertido         ou         erupção         cutânea         que         não
melhora.

(B) Possibilita         a         mensuração         da         espessura
endometrial.

(C) Detecta         calcificações,         densidade         e         lesões         de
câncer         impalpáveis.

(D) Auxilia         na         detecção         de         células         anormais         do         colo
do         útero.

Questão 06

Com         base         nos         elementos         que         basicamente         compõem
um         instrumento         de         coleta         de         dados         realizada         pelo
enfermeiro,         assinale         a         alternativa         CORRETA         que
corresponde         a         um         desses         elementos         conforme
descrição         abaixo.

"Através         dele         é         que         o         enfermeiro         consegue         ter         uma
visão         do         seu         estado         geral,         diagnósticos         e         tratamentos
médicos         anteriores         e         os         atuais         que         possam         interferir
na         resposta         do         tratamento."

(A) História         do         desenvolvimento.
(B) Padrão         de         percepção         da         saúde.
(C) Padrão         de         autopercepção.
(D) Perfil         do         paciente.

Questão 07

Em         relação         a         Estratégia         Saúde         da         Família         (ESF),
marque         (V)         verdadeiro         ou         (F)         falso         nos         itens         abaixo.

(__)Visa         à         reorganização         da         atenção         básica         no         País,
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de         acordo         com         os         preceitos         do         Sistema         Único         de
Saúde.
(__)Na         ESF         o         trabalho         em         equipe         é         considerado         um
dos         pilares         para         a         mudança         do         atual         modelo
hegemônico         em         saúde.
(__)Ao         enfermeiro         cabe         atender         a         saúde         dos
indivíduos         e         famílias         cadastradas,         realizando         consulta
de         enfermagem,         procedimentos,         atividades         em         grupo
e,         conforme         protocolos,         solicitar         exames
complementares,         prescrever         medicações         e         gerenciar
insumos         e         encaminhar         usuários         a         outros         serviços.

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

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

Questão 08

Em         relação         ao         abortamento,         é         INCORRETO         afirmar
que:

(A) A         curetagem         uterina         é         realizada         com         a         utilização
da         cureta,         promovendo-se         uma         raspagem         da
cavidade         uterina,         extraindo-se         o         material
desprendido         pelo         instrumental.

(B) É         a         interrupção         da         gravidez         até         a         20ª         ou         22ª
semana         e         com         o         produto         da         concepção         pesando
menos         que         500g.

(C) A         atenção         ao         abortamento         deve         se         apoiar
somente         em         dois         pilares:         acolher         e         orientar         e
planejamento         reprodutivo         pós-abortamento.

(D) A         aspiração         manual         intrauterina         é         procedimento
que         utiliza         cânulas         de         Karman,         com         diâmetros
variáveis,         de         4         a         12mm,         acopladas         a         seringa         com
vácuo,         promovendo         a         retirada         dos         restos         ovulares
através         da         raspagem         da         cavidade         uterina         e         por
aspiração.

Questão 09

Na         modalidade         de         assistência         de         atendimento         e
internação         domiciliares         incluem-se,         principalmente,
os         procedimentos:

(A) Médicos,         de         enfermagem,         fisioterapêuticos,
psicológicos         e         de         assistência         social,         entre         outros
necessários         ao         cuidado         integral         dos         pacientes         em
seu         domicílio.

(B) Apenas         de         enfermagem         e         fisioterapêuticos         entre
outros         necessários         ao         cuidado         integral         dos
pacientes         em         seu         domicílio.

(C) Médicos,         de         enfermagem         e         psicológicos         apenas
no         âmbito         clínico,         e         outros         necessários         ao         cuidado
integral         dos         pacientes         em         seu         domicílio.

(D) Médicos,         fisioterapêuticos,         psicológicos         e         de
assistência         social         somente.

Questão 10

Em         relação         a         avaliação         cardiovascular,         é
INCORRETO         afirmar         que:

(A) Palpação         deve         ser         realizada         com         o         paciente
deitado.         Utilize         a         polpa         dos         dedos         e         as         superfícies
palmares         dos         dedos         de         maneira         sistematizada.

(B) A         inspeção         torácica         deve         ser         realizada         a         fim         de
auxiliar         na         avaliação         cardíaca,         verificando         alguma
pulsação         anormal.

(C) A         ausculta         deve         ser         realizada         de         maneira
sistematizada,         iniciando-se         pela         área         aórtica,
percorrendo         todo         o         tórax         de         cima         para         baixo         e         de
um         lado         para         o         outro,         com         o         auxílio         do
estetoscópio.

(D) A         percussão         realiza-se         a         fim         de         identificar         os
limites         cardíacos,         sendo         confiável.

Questão 11

Com         base         na         prevenção         e         manejo         dos         principais
problemas         relacionados         à         amamentação,         é
CORRETO         afirmar         em         relação         ao         Fenômeno         de
Raynaud.

(A) Ocorre         em         resposta         à         exposição         ao         calor,
compressão         normal         do         mamilo         na         boca         da         criança
ou         trauma         mamilar         importante.

(B) Os         espasmos,         com         a         dor         característica,         duram
uma         hora         ou         mais,         mas         a         dor         pode         durar
segundos         ou         minutos.

(C) É         uma         isquemia         intermitente         causada         por
vasoespasmo,         que         usualmente         ocorre         nos         dedos
das         mãos         e         dos         pés,         também         pode         acometer         os
mamilos.

(D) Algumas         medicações         como         fluconazol         e
contraceptivos         orais         podem         melhorar         os
vasoespasmos.

Questão 12

Algumas         orientações         para         a         verificação         dos         sinais
vitais         são         imprescindíveis.         Em         relação         aos         sinais
vitais,         marque         (V)         verdadeiro         ou         (F)         falso         nos         itens
abaixo.

ENFERMEIRA (1) 3



 Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Barra Bonita 

Edital de Processo Seletivo - 01/2021 

 

 

(__)O         enfermeiro         deve         verificar         sempre         os         sinais
vitais         de         seu         paciente,         pois         isso         é         de         sua
responsabilidade.         Diante         do         achado,         ele         deve
interpretar         e         tomar         as         decisões         relativas         à         prescrição.
(__)O         enfermeiro         deve         ter         a         capacidade         de         avaliar         os
sinais         vitais         do         paciente         e         associá-los         ao         estado
clínico         do         paciente,         podendo         avaliar         os         sinais         de
maneira         isolada.
(__)É         necessária         a         utilização         de         equipamento
adequado         para         criança,         quando         houver         a
necessidade,         e         para         o         adulto,         o         seu         apropriado.
Nunca         utilizar         equipamento         de         adulto         em         criança.
(__)Verificar         as         condições         do         ambiente         diante         de         uma
aferição.         Por         exemplo,         a         temperatura         quente         de         um
quarto         pode         alterar         a         temperatura         normal         do
paciente.

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

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

Questão 13

Com         base         nos         fatores         de         riscos         para         desfechos
adversos         da         gestação,         assinale         a         alternativa
CORRETA         que         pode         propiciar         defeitos         do         tubo
neural.

(A) Deficiência         de         ácido         fólico.
(B) Diabetes         melito.
(C) Hipotireoidismo.
(D) Isotretinoína.

Questão 14

Em         relação         aos         sinais         referentes         ao         exame         do
abdome,         assinale         a         alternativa         CORRETA         que
corresponde         ao         sinal         descrito         abaixo.

"Manobra         da         descompressão         súbita         com         dor         à
descompressão         abdominal,         podendo         indicar         irritação
peritoneal."

(A) Sinal         de         Blumberg.
(B) Sinal         do         piparote.

(C) Sinal         de         Murphy.
(D) Sinal         de         Giordano.

Língua Portuguesa

TEXTO 01
O texto abaixo servirá de base para responder as
questões de 15 a 17.

A         indústria         digital         em         xeque
Por         Pedro         Doria

09/04/2021         ?         00:00
Este         ano,         2021,         é         um         ano         de         transformação         para         a
indústria         digital.         A         mudança         não         é         uma         -         são         muitas         e
simultâneas.         Nenhuma         é         de         novo         aparelho,         revolução
em         software,         inovação         de         qualquer         sorte.         Mas,
enquanto         as         fábricas         de         automóveis         estão
empacando         mundo         afora         pela         falta         de         microchips,
centenas         de         bilhões         de         dólares         se         acumulam         em
ilhotas         no         Canal         da         Mancha,         e         gigantes         ainda         pairam
na         península         logo         abaixo         de         San         Francisco         -         o         Vale
do         Silício         -,         tudo         pode         mudar.

Sim,         microprocessadores         estão         em         falta.         No         mundo
todo.         Quem         quer,         mas         ainda         não         conseguiu,         comprar
um         PlayStation         5,         o         novo         modelo         de         iMac,         ou         um
carro         bacana         daqueles         caros         e         cheio         de         apetrechos
digitais,         o         problema         é         esse.         De         bate-pronto,         nas         lojas,
a         explicação         é         que         a         pandemia         atrapalhou         a         logística
do         mundo.         É         verdade,         mas         é         só         parcialmente
verdade.

Houve         um         tempo         em         que         a         Intel,         empresa         que
inventou         o         Vale         do         Silício         e         a         microcomputação,         era
líder         mundial         em         microchips         -         o         cérebro         de         qualquer
coisa         que         se         diga         digital.         Não         mais.         A         força
dominante         é         a         Taiwan         Semiconductor         Manufacturing
Company.         Todos         a         chamam         de         TSMC         mesmo,         e,
com         esse         nome         sem         graça,         sem         uma         marca         que         o
valha,         produz         próximo         de         60%         dos         microchips         do
planeta.         Em         segundo,         com         quase         20%,         está         a
coreana         Samsung.         E         simplesmente         nenhuma
empresa         ocidental         tem         o         nível         de         tecnologia         e
capacidade         de         miniaturização         para         fazer         o         que         a
TSMC         faz.         Dentro         do         seu         celular,         se         for         de         ponta,         o
cérebro         veio         de         Taiwan.         (Até         a         Intel         desenha         algum
de         seus         chips         e         terceiriza         lá         o         fabrico.)

A         pandemia         atrapalhou         a         linha         de         produção,         a
logística         de         chegada         de         matéria-prima         e         partida         de
chips         prontos,         mas,         se         não         fosse         a         briga         comercial         do
ex-presidente         Donald         Trump         com         a         China,         parte
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dessa         logística         não         estaria         tão         abalada.         Quando         se
sai         proibindo         uso         de         tecnologia         aqui         e         ali,         nas         brigas
entre         advogados         sobre         origem         de         dezenas         de
milhares         de         patentes,         na         tentativa         de         determinar         se         o
aparelho         X         ou         o         Y         usam         isso         ou         aquilo,         tudo         atrasa.         E
o         novo         PlayStation         não         chega         às         lojas.         Esse
processo         da         globalização,         que         funcionava         há         30
anos,         quebrou         e         tem         de         ser         remontado.

Enquanto         isso,         a         ex-presidente         do         Banco         Central
americano,         hoje         equivalente         a         ministra         da         Economia
Janet         Yellen         pôs         perante         os         europeus         uma         proposta
inusitada,         talvez         surpreendente.         Garantir         que         toda
nação         cobre         uma         taxa         mínima         de         corporações         -
fala-se         num         piso         de         21%.         No         Brasil,         passa         dos         35%         -
não         faz         lá         muito         sentido         botar         empresa         de         alcance
global         por         aqui.         Na         Irlanda,         é         12,5%.         Lá         faz         muito
sentido         -         e         muitas         gigantes         do         Vale         têm         lá         suas         sedes
europeias.         Algumas         ilhas         autônomas         na         Europa
cobram         ainda         menos         e,         num         mundo         em         que         compras
são         feitas         online         em         território         não         lá         muito         claro,
faturar         onde         convém         é         fácil.         Corporações         que         valem
trilhão         de         dólares         no         mercado         pagam         bem         pouco
imposto.

Se         o         projeto         de         Biden         der         certo,         e         o         mundo         comprar         a
ideia,         haverá         mais         dinheiro         para         segurar         o         tranco         do
desemprego         que         a         automação         causará.         Esse,         afinal,
é         o         problema         de         todos.

Esse,         mas         não         só.         Porque         as         duas         crises         -         mais         o
antitruste         que         vem         aí         -         se         encaixam.         No         pano         de
fundo,         está         a         guerra         fria         entre         EUA         e         China,         que
Trump         considerou         dar         para         resolver         numa         guerra
tarifária         ou         proibindo         uso         de         patentes.         Emperrou         a
logística         mundial         sem         ter         visto         a         crise         real.         Quando
eram         EUA         contra         União         Soviética,         o         problema         era
quem         podia         explodir         mais         vezes         o         planeta.         Com         a
China         é         mais         complexo.         Uma         ditadura         que         se
mostrou         capaz         de         ser         mais         avançada
tecnologicamente,         gerar         e         distribuir         riqueza,
sugerindo         que         talvez         tenha         um         modelo         melhor         que         a
democracia         liberal.

Cabe         às         democracias         provar         o         contrário.

https://blogs.oglobo.globo.com/opiniao/post/industria-digital-em-xeque.html

Questão 15

Assinale         a         alternativa         que         apresenta         a         progressão
textual         INCORRETA:

(A) O         trecho         "processo         da         globalização"         recategoriza
o         trecho         "origem         de         dezenas         de         milhares         de
patentes".

(B) O         trecho         "o         projeto         de         Biden"         recategoriza         o         trecho
"Garantir         que         toda         nação         cobre         uma         taxa         mínima
de         corporações".

(C) O         trecho         "A         força         dominante"         recategoriza         o         trecho
"líder         mundial".

(D) O         trecho         "o         antitruste         que         vem         aí"         recategoriza         o
trecho         "briga         comercial         do         ex-presidente         Donald
Trump         com         a         China."

Questão 16

Com         base         na         estrutura         coesiva         do         texto,         assinale         a
alternativa         INCORRETA:

(A) A         frase         "Esse,         mas         não         só"         é         iniciada         por         pronome
relativo,         e         continuada         por         uma         conjunção
adversativa,         um         advérbio         de         negação         e         outro         de
exclusão.         Trata-se         de         uma         frase         que         funciona
como         elemento         coesivo         anafórico         no         texto.

(B) Na         frase         "Se         o         projeto         de         Biden         der         certo,         e         o
mundo         comprar         a         ideia"         o         uso         da         vírgula         antes         da
conjunção         coordenativa         aditiva         justifica-se         apenas
pela         introdução         de         um         novo         sujeito         na         oração
seguinte.

(C) A         oração         "         haverá         mais         dinheiro         para         segurar         o
tranco         do         desemprego         que         a         automação         causará"
é         a         principal         da         subordinada         causal         que         a
antecede.

(D) A         frase         "Esse         processo         da         globalização,         que
funcionava         há         30         anos,         quebrou         e         tem         de         ser
remontado."         sintetiza         o         tema         central         do         texto.

Questão 17

A         partir         da         leitura         e         interpretação         do         texto,         assinale         a
alternativa         INCORRETA:

(A) A         tese         do         texto         é         "Este         ano,         2021,         é         um         ano         de
transformação         para         a         indústria         digital."

(B) O         gênero         textual         em         questão         é         um         artigo         de
opinião.

(C) Os         parágrafos         finais         abrem         uma         nova         tese         para
além         do         tema         da         tese         inicial.

(D) A         frase         "Garantir         que         toda         nação         cobre         uma         taxa
mínima         de         corporações         -         fala-se         num         piso         de
21%."         está         em         discurso         indireto.
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Conhecimentos Gerais

Questão 18

Um         dos         fundamentos         do         município         de         Barra
Bonita/SC,         instituídos         por         sua         Lei         Orgânica,         é         o         do
"pluralismo         político".

Assinale         a         alternativa         que         apresenta         a         descrição
CORRETA         de         "pluralismo         político":

(A) É         a         existência         de         opiniões         e         ideias         diversas         e         o
reconhecimento         de         que         a         sociedade         se         forma         por
meio         de         grupos.

(B) É         a         relação         amistosa         entre         partidos         diferentes,         que
resultam         em         coligações.

(C) É         a         norma         jurídica         que         limita         a         quantidade         de
partidos         que         podem         se         envolver         em         uma         eleição.

(D) É         a         possibilidade         de         haver         candidatos         de         partidos
diferentes         concorrendo         às         eleições.

Questão 19

"O         Estado         começou         a         ser         realmente         povoado         em
1637,         com         a         chegada         dos         bandeirantes,         que
iniciaram         a         ocupação         da         futura         capital,         __________,
mais         tarde         nomeada         de         Florianópolis."
(https://www.sc.gov.br)
A         história         contada         no         site         oficial         do         Estado         de         Santa
Catarina         cita         o         nome         atribuído                  à         época         de         sua
povoação         à         região         onde         hoje         fica         a         cidade         de
Florianópolis.

Qual         é         o         nome,         citado         na         lacuna         do         texto?

(A) Maria         do         Desterro.
(B) Nossa         Senhora         do         Desterro.
(C) Santa         Florianópolis.
(D) Nossa         Senhora         da         Catarina.

Questão 20

De         acordo         com         pesquisas         divulgadas         no         ano         de
2020,         o         estado         de         Santa         Catarina         teve         um         índice         de
redução         do         desmatamento         de         22%.         Trata-se         de         uma
vitória         para         o         meio         ambiente         brasileiro,         pois         esta
região         abriga         um         dos         maiores         biomas         do         país.         Qual         é
este         bioma?

(A) A         Mata         Atlântica.

(B) O         Cerrado.
(C) O         Pantanal.
(D) A         Caatinga.
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