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CADERNO DE PROVAS
Cargo

Prova Tipo
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ENFERMEIRO
➢

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
Com base nas notas de evolução clínica (notas
SOAP), relacione a coluna 1 com a coluna 2.
Coluna 1
(1)Subjetivo.
(2)Objetivo.
(3)Avaliação.
(4)Plano.

(D) Vivência patológica como sintoma mais ou menos
típico.
Questão 03
Em relação ao exame clínico das mamas (ECM), é
INCORRETO afirmar que:
(A) Os resultados alterados do ECM devem ser
avaliados e, em caso de suspeição, encaminhados
para investigação diagnóstica em um serviço de
referência para o diagnóstico do câncer de mama.
(B) Durante a palpação, deve-se observar possíveis
alterações na temperatura da pele e a existência
de nódulos. A descrição de nódulos deve incluir
informações quanto ao seu tamanho, consistência,
contorno, superfície, mobilidade e localização.
(C) O ECM deve incluir apenas palpação das mamas
e das cadeias ganglionares axilares e
supraclaviculares.
(D) O ECM é parte integrante da investigação de
lesões suspeitas de câncer de mama e
complementa a política de alerta à saúde das
mamas como método de diagnóstico precoce.

Coluna 2
(__)Nesta parte poderá, se for o caso, utilizar algum
sistema de classificação de problemas clínicos, por
exemplo, o CIAP (Classificação Internacional de
Atenção Primária) e CIPE (Classificação Internacional
para Prática de Enfermagem)
ou CIPESC
(Classificação Internacional das Práticas de
Enfermagem em Saúde Coletiva).
(__)Cuidados ou condutas, que serão tomados em
Questão 04
relação ao problema ou necessidade avaliada.
(__)Anota-se dados positivos e negativos (que se O Enfermeiro poderá renovar a receita de
configurarem importantes) do exame físico e dos medicamentos hipoglicemiantes, EXCETO quando:
exames complementares, incluindo os laboratoriais
disponíveis.
(A) O paciente possua receita prévia emitida por
médico da atenção primária do município
(__)Anota-se informações recolhidas na entrevista
devidamente credenciado no respectivo conselho
clínica sobre o motivo da consulta ou o
(ou registros especiais, no caso de programas
problema/necessidade de saúde em questão.
nacionais).
(B) O paciente deve ter função renal preservada,
Após análise, assinale a alternativa que apresenta a
comprovada através de registro no prontuário de
sequência CORRETA dos itens acima, de cima para
resultado de exame laboratorial com creatinina
baixo:
maior ou igual a 90 ml/min.
(A) 3, 4, 2 e 1.
(C) O paciente apresente sinais/sintomas ou
demandas que exijam avaliação médica imediata
(B) 2, 4, 3 e 1.
(sinais/sintomas que indiquem algum problema de
(C) 2, 1, 3 e 4.
saúde grave).
(D) 3, 1, 2 e 4.
(D) Os critérios específicos para cada conjunto de
medicamentos sejam observados e cumpridos.
Questão 02
Assinale a alternativa CORRETA que se relaciona
com a psicopatologia descritiva.
(A) Movimentos internos dos afetos.
(B) Conteúdo das vivências.
(C) Desejos e temores do indivíduo.

ENFERMEIRO (1)

Questão 05
Em relação aos tipos de necrose, assinale a
alternativa CORRETA que corresponde a patogênese
da necrose gomosa.
(A) Alterações nucleares e com aspecto de substância
coagulada. Citoplasma acidófilo, granuloso e
gelificado.
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(B) É uma variedade de necrose por coagulação na (D) A Consulta de Enfermagem deve ocorrer no
qual o tecido necrosado assume aspecto
atendimento à demanda programada ou
compacto e elástico.
espontânea, na unidade de saúde, no domicílio ou
em outros espaços do território.
(C) Zona de consistência mole, semifluida ou
liquefeita.
Questão 08
(D) Necrose enzimática do tecido adiposo.
Questão 06
Acerca dos soros, julgue as afirmativas abaixo.
I.A administração de soros caracteriza a imunização
passiva, por meio da qual o organismo humano
recebe anticorpos prontos, produzidos artificialmente.
II.São exemplos de soros heterólogos: soro
antitetânico, soro antirrábico, soro antidiftérico e soro
antipeçonhento.
III.Um complicação relacionada aos soros é a
chamada reação de Arthus, geralmente em
decorrência de múltiplas doses da vacina ou do soro
aplicada.
IV.A soroterapia produz imunidade permanente e no
caso de outro acidente com veneno da mesma
espécie de animal peçonhento não é necessário
repetir a soroterapia.
Estão CORRETOS:
(A) Apenas II e III.
(B) Apenas I, II e III.
(C) Apenas I e IV.
(D) Apenas II, III e IV.
Questão 07
Com base na sistematização da assistência de
enfermagem, assinale a alternativa INCORRETA.
(A) A Consulta de Enfermagem é uma atividade
independente e privativa do enfermeiro, cujo
objetivo propicia condições para melhoria da
qualidade de vida por meio de uma abordagem
contextualizada e participativa, e está respaldada
por uma série de dispositivos legais que orientam
uma prática ética e segura.
(B) A Enfermagem originalmente se diferencia na
abordagem integral centrada na pessoa e na
atenção à resposta humana. Assim o Processo de
Enfermagem é aplicado no encontro entre o
profissional de Enfermagem e os indivíduos.
(C) Na Atenção Básica, atende somente um indivíduo
doente (órgãos biologicamente adoecidos).

ENFERMEIRO (1)

Em relação as doenças diarreicas agudas, é
CORRETO afirmar que:
(A) A manifestações clínicas da Escherichia coli
enteropatogênica (EPEC) pode ser disentérica.
(B) Mesmo havendo dificuldade de deglutição e o
paciente estiver consciente, a alimentação habitual
deve ser mantida e deve-se aumentar a ingestão
de líquidos, especialmente de água.
(C) O exame físico, com enfoque na avaliação do
estado de hidratação, é importante para avaliar a
presença de desidratação e a instituição do
tratamento adequado, além disso, o paciente deve
ser pesado, sempre que possível.
(D) Para indicar o tratamento é imprescindível a
avaliação clínica do paciente e do seu estado de
hidratação. A abordagem clínica constitui a coleta
de dados importantes na anamnese, sendo
necessário somente a coleta do início dos sinais e
sintomas e o número de evacuações.
Questão 09
As insulinas lacradas
refrigeradas entre:

precisam

ser

mantidas

(A) -3°C a 3°C.
(B) 2°C a 8°C.
(C) -2°C a 2°C.
(D) 10°C a 15°C.
Questão 10
Com base no Programa Nacional de Atenção a
Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, é um
objetivo desse programa, EXCETO:
(A) Reduzir a procura por pronto-atendimento.
(B) Reduzir o número de internações.
(C) Aumentar as aposentadorias.
(D) Aumentar a qualidade de vida dos portadores.
Questão 11
Com base na prevenção primária do câncer do colo
do útero, marque (V) para verdadeiro e (F) para falso
nos itens abaixo.
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(__)Atualmente há duas vacinas aprovadas e
comercialmente disponíveis no Brasil: a bivalente,
que protege contra os tipos oncogênicos 16 e 18, e a
quadrivalente, que protege contra os tipos não
oncogênicos 6 e 11 e os tipos oncogênicos 16 e 18.
(__)A adoção das vacinas anti-HPV elimina a
necessidade da prevenção secundária por meio do
rastreamento, pois as mesmas oferecem proteção
para os casos de câncer do colo do útero causados
por outros tipos virais oncogênicos.
(__)A transmissão da infecção pelo HPV ocorre por
via sexual, presumidamente por meio de abrasões
microscópicas na mucosa ou na pele da região
anogenital.
(__)A prevenção primária do câncer do colo do útero
está relacionada à diminuição do risco de contágio
pelo HPV.
Após análise, assinale a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA dos itens acima, de cima para
baixo:
(A) V, F, F, V.
(B) F, F, V, V.
(C) F, V, V, F.
(D) V, F, V, V.
Questão 12
Com base nos indicadores de saúde, as diferentes
medidas de avaliação podem ser agrupadas em
avaliação direta e indireta do estado nutricional.
Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a
uma avaliação direta do estado nutricional.

Questão 14
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma
condição clínica multifatorial caracterizada por níveis
elevados e sustentados de Pressão Arterial. Acerca
da Hipertensão Arterial Sistêmica julgue as
afirmativas abaixo.
I.Além de ser causa direta de cardiopatia
hipertensiva, é fator de risco para doenças
decorrentes de aterosclerose e trombose, que se
manifestam,
predominantemente,
por
doença
isquêmica cardíaca, cerebrovascular, vascular
periférica e renal.
II.A HAS apresenta alta morbimortalidade, com perda
importante da qualidade de vida, o que reforça a
importância do diagnóstico precoce.
III.Além do diagnóstico precoce, o acompanhamento
efetivo dos casos pelas equipes da Atenção Básica é
fundamental, pois o controle da pressão arterial (PA)
reduz complicações cardiovasculares e desfechos
como Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), Acidente
Vascular cerebral (AVC), problemas renais, entre
outros.
IV.As consultas médicas e de enfermagem para
acompanhamento dos casos que atingiram a meta
pressórica deverão ser preferencialmente não
intercaladas. Sugere-se que sua periodicidade varie
de acordo com o risco cardiovascular estabelecido
por meio do escore de Framingham e de acordo com
as necessidades individuais, considerando-se as
diretrizes locais.
A sequência CORRETA é:

(A) Disponibilidade de alimentos.
(A) Apenas III e IV.
(B) Renda per capita.
(B) Apenas II e III.
(C) Avaliações laboratoriais (metabolismo do ferro, (C) Apenas I, II e IV.
vitaminas lipossolúveis ou de acumulação).
(D) Apenas I, II e III.
(D) Mortalidade infantil tardia.

Língua Portuguesa

Questão 13
Em relação as doenças de notificação compulsória,
assinale a alternativa CORRETA que corresponde a
uma doença que tem notificação imediata.

TEXTO 01

(A) Tuberculose.
(B) Coqueluche.
(C) Hanseníase.
(D) Hepatites virais.

A VIDA COM MUITA SABEDORIA

ENFERMEIRO (1)

O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 15 a 17.

(1º§) Quando fazemos tudo para que nos amem e
não conseguimos, resta-nos um último recurso: não
fazer mais nada. Por isso, digo, quando não
obtivermos o amor, o afeto ou a ternura que
havíamos solicitado, melhor será desistirmos e
4
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procurar mais adiante os sentimentos que nos
negaram.
(2º§) Não fazer esforços inúteis, pois o amor nasce,
ou não, espontaneamente, mas nunca por força de
imposição. Às vezes, é inútil esforçar-se demais,
nada se consegue, outras vezes, nada damos e o
Amor se rende aos nossos pés.
(3º§) Os sentimentos são sempre uma surpresa.
Nunca foram uma caridade mendigada, uma
compaixão ou um favor concedido.
(4º§) Quase sempre amamos a quem nos ama mal, e
desprezamos quem melhor nos quer. É importante
pensar nisso. Vale a pena debochar do amor de
alguém?
(5º§) Assim, repito, quando tivermos feito tudo para
conseguir um amor, e falhado, resta-nos um só
caminho... o de mais nada fazer. Assim, pode-se
aliviar o coração ou piorá-lo com a dor da desilusão.
(Clarice

Lispector)

-

(https://www.pensador.com/clarice_lispector_textos/)

-

(Adaptado)

Questão 15
Analise as assertivas com (V) verdadeiro ou (F) falso.
I.No (1º§), temos exemplos de sujeitos elípticos
identificados pela desinência verbal.
II.A preposição "para" do primeiro período do (1º§) é
dissílaba oxítona e enuncia direção.
III.Os pronomes: "tudo" e "nada" são indefinidos
invariáveis e se opõem pelo sentido.
IV.O título do texto exemplifica período simples
oração absoluta.
V.No (1º§), há exemplos de próclise e exemplo de
ênclise.
Após análise, assinale a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA dos itens acima, de cima para
baixo:
(A) V, F, F, V, V.
(B) F, V, F, V, F.
(C) V, V, V, V, V.
(D) V, F, V, F, V.
Questão 16
Analise as assertivas seguintes:

nada se consegue," - temos: vírgula separando
expressão adverbial, crase que faz parte da
expressão, expressão com equivalência semântica a
"nada é conseguido".
II.No trecho: "o Amor se rende aos nossos pés" temos exemplo de: personificação do Amor, verbo
pronominal, objeto direto representado por pronome
pessoal oblíquo, objeto indireto construído com
combinação prepositiva pronome possessivo e
substantivo.
III.O verbo: "repito" no (5º§): reitera a defesa do ponto
de vista da voz do texto.
IV.Os verbos do período: "Assim, pode-se aliviar o
coração ou piorá-lo com a dor da desilusão". exemplificam, respectivamente: o presente do modo
indicativo, forma nominal do infinitivo, forma nominal
do infinitivo seguido de consoante de ligação e
pronome oblíquo.
V.Todas as palavras da série: "último, havíamos,
inúteis, caridade" se identificam por pertencerem à
mesma regra de tonicidade.
VI.Os termos numerados no trecho: "os sentimentos
que¹ nos² negaram³", exemplificam: conjunção
subordinativa, contração prepositiva, verbo no
pretérito imperfeito do indicativo.
Estão CORRETAS, apenas:
(A) II, III, V e VI.
(B) II, III, IV e VI.
(C) I, II, III e IV.
(D) I, II, IV e VI.
Questão 17
Analise as assertivas seguintes:
I.Em: "É importante pensar nisso, pois o importante
refere-se ao amor". - temos exemplo de homônimos
perfeitos.
II.O verbo da oração subordinativa temporal: "quando
não obtivermos o amor", está conjugado no futuro do
presente do modo indicativo.
III.A frase: "Luciana disse a Magda que precisava
cuidar do seu amor". - remete à ideia ambígua.
IV.Na frase: "José, seja persistente, tente, invente e
faça tudo por um amor permanente". - temos um vício
de linguagem conhecido como barbarismo.
V.Na frase: "É válido retificar as emoções para
ratificar o amor por alguém". - temos exemplo de
parônimos.

I.No trecho: "Às vezes, é inútil esforçar-se demais,
ENFERMEIRO (1)
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Estão CORRETAS, apenas:
(A) As assertivas I, III e V.
(B) As assertivas I, III e IV.
(C) As assertivas II, III, IV e V.
(D) As assertivas II, IV e V.

(A) A diversidade de climas, paisagens e relevos.
(B) A escolha feita pelos habitantes de cada região,
por meio de plebiscito, sobre qual atividade
desejavam exercer.
(C) Os incentivos fiscais de cada região do estado.
(D) Uma divisão territorial realizada com este fim,
desde os tempos de sua colonização.

Conhecimentos Gerais
Questão 18
A proposta de uma reforma política em tramitação na
Câmara Federal ganhou a mídia dividindo opiniões
entre legisladores e populares, sendo o principal
ponto de debate a possível implantação de um
sistema apelidado de "distritão". No que consiste o
"distritão"?
(A) É um sistema de votação onde os futuros
deputados são escolhidos pela própria Câmara
Federal.
(B) É um sistema eleitoral que deixa de distribuir as
cadeiras federais proporcionalmente entre as
legendas, elegendo apenas os candidatos com
maior número de votos.
(C) É o fim do voto direto para o Poder Legislativo
Federal, sendo seus membros escolhidos por
associações e conselhos de classes.
(D) É a divisão igualitária de cadeiras federais entre os
distritos.
Questão 19
Segundo a Lei Orgânica do município de
Descanso/SC, para exercer mandato eletivo o
servidor deve:
(A) Afastar-se e indicar alguém para exercer seu
cargo, emprego ou função, enquanto estiver
afastado.
(B) Organizar-se para cumprir as duas funções sem
conflito de horário.
(C) Afastar-se de seu cargo, emprego ou função.
(D) Pedir exoneração de seu cargo, emprego ou
função.
Questão 20
Sendo considerado um dos estados de maior
variedade econômica do país, Santa Catarina tem
como um dos fatores específicos desta realidade:
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