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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS 
CONCURSUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2011. 
 

CADERNO DE PROVA ESCRITA 
 

CARGO: ENFERMEIRO DA SAÚDE DA FAMÍLIA   
 
 

Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 
 

 

 
SETEMBRO DE 2011. 

 

 
INSTRUÇÕES 

 
* PREENCHA A TABELA ACIMA COM SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO E NOME 
COMPLETO 
* Duração da prova será de 03 horas, compreendidas entre as 09:00 hs e 12:00 hs. 
 
I - Para fazer a prova você usará: 
 
a) Este caderno de prova; 
b) Um cartão-resposta. 
 
II - Verifique no caderno de prova se constam todas as questões e se há falta ou 
imperfeições gráficas que lhe causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os 20 
minutos iniciais da prova. 
 
III - O caderno de prova conterá 25 questões de múltipla escolha com até cinco 
alternativas (“a” a “e”), sendo: 
 
Questões de nº 01 a 05 - 1ª Prova: Português 
Questões de nº 06 a 10 - 2º Prova: Conhecimentos Gerais 
Questões de nº 11 a 25 - 3º Prova: Conhecimentos Específicos 
 
IV - As questões deverão ser elaboradas no caderno de prova e após transferidas ao 
CARTÃO RESPOSTA, onde você deverá preencher o espaço quadriculado, que representa a 
resposta da questão, com caneta esferográfica azul ou preta. 
 
V - O CARTÃO RESPOSTA não poderá ser assinado pelo candidato e nem estar 
rasurado, sob pena de desclassificação do Concurso. 
 
VI - Ao terminar a prova, o candidato deve entregar ao fiscal o caderno de prova 
completo, juntamente com o CARTÃO RESPOSTA.  
 
VII - Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros 
candidatos, efetue empréstimos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. Utilize o 
verso do caderno de prova como rascunho. Não é permitido o uso de calculadoras. A fraude, 
indisciplina, e o desrespeito aos fiscais são faltas que eliminam o candidato. 
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CARGO: ENFERMEIRO DA SAÚDE DA FAMÍLIA 
 
QUESTÕES DE PORTUGUÊS 
 
1. “Mar, belo mar selvagem 
      Das nossas praias solitárias.” 
 
a) O adjetivo concorda em gênero com o substantivo a que se refere. 
b) O substantivo concorda em gênero e número com o adjetivo a que se refere. 
c) O adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. 
d) O adjetivo concorda em número com o substantivo a que se refere. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
2. Em qual das alternativas os dois pontos estão sendo usados corretamente? 
 
a) São sentimentos essenciais na vida: amor, respeito, espírito de luta e solidariedade. 
b) O presidente insistiu nisto: que todos colaborassem. 
c) Deus disse: “Crescei e multiplicai-vos e dominai a terra”. 
d) As alternativas a, b e c estão corretas. 
e) Somente as alternativas a e c estão corretas. 
 
3. Assinale a alternativa em que o uso da crase está correto: 
 
a) Puseram-se à discutir no bar. 
b) Escreva à lápis. 
c) Voltaram à casa ao anoitecer. 
d) De Curitiba fomos à Santa Catarina. 
e) De Fortaleza voltamos à Bahia.   
 
4. Analise as frases e assinale a que não apresenta vício de linguagem: 
 
a) Esse servidor jamais ganhou uma promoção. 
b) Esse servidor nunca ganhou uma promoção. 
c) Quanto se paga por cada equipamento? 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
5. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: 
Se _______________ o material necessário, anotaremos tudo que vocês ___________________  
no dia em que nos ______________ novamente. 
 
a) obtivermos – propuseram – virmos 
b) obtivermos – propuzeram – veremos 
c) obtermos – propuserem – vermos 
d) obtermos – proporem – virmos 
e) Nenhuma das alternativas está correta. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
06. Giuseppe Garibaldi foi um dos líderes que inspirou ideologicamente a Revolução Farroupilha, a qual 
chegou a expandir-se pelo litoral brasileiro onde em uma cidade catarinense foi proclamada a Republica 
Juliana. A Guerra do Contestado atingiu seu auge na cidade catarinense de: 
 
a) Blumenau. 
b) Laguna. 
c) Imbituba. 
d) Tubarão. 
e) Nenhuma das anteriores. 
 
07. Conforme disposto na Constituição Federal, é incorreto afirmar que ao servidor público da administração 
direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: 
 
a) tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou 

função. 
b) investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, não sendo-lhe facultado 

optar pela sua remuneração. 
c) investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu 

cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo 
compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. 

d) em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será 
contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. 

e) para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se 
no exercício estivesse.  

 
08. Antes de conquistar sua emancipação político-administrativa, Orleans pertencia ao Município de: 
 
a) Criciúma. 
b) Urussanga. 
c) Tubarão. 
d) Lauro Muller. 
e) Laguna. 
 
09. Pela Lei Estadual nº 981, de 30 de agosto de 1913 foi criado o Município de Orleans. Na época, o 
Governador do Estado de Santa Catarina era: 
 
a) Vidal Ramos. 
b) Lauro Muller. 
c) Hercílio Luz. 
d) Nereu Ramos. 
e) Adolfo Konder. 
 
10. O Município de Orleans pertence à Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC), a qual 
é formada pelos Municípios de: 
 
a) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Meleiro, Nova Veneza, Orleans, Sangão, 

Treviso e Urussanga. 
b) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, 

Siderópolis, Treviso e Urussanga. 
c) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, 

Sangão, Treviso e Urussanga. 
d) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Meleiro, Nova Veneza, Orleans, Sangão, 

Tubarão e Urussanga. 
e) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, 

Siderópolis, Tubarão e Urussanga. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/1990, determina que os hospitais e demais 
estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a: 
 
I.  Manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de dezoito 

anos. 
II.  Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital 

da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. 
III. Proceder exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-

nascido, bem como prestar orientação aos pais. 
IV. Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do 

desenvolvimento do neonato. 
V.  Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. 
 
Está correta a afirmativa: 
 
a)  I e III, apenas. 
b) II e IV, apenas. 
c)  II e III, apenas. 
d)  II, III e IV, apenas. 
e)  I, II, III, IV e V. 
 
12. Após consulta médica particular um cliente buscou a Unidade da Estratégia Saúde da Família-ESF para 
aplicar a primeira dose prescrita de Kefazol 500 mg, de 8 em 8 horas, via intramuscular. O cliente dispõe do 
medicamento em frasco de 1 grama em pó e do diluente, em ampola de 2,0 ml de solução de lidocaína a 
0,5%. Após a diluição, a solução tem 2,5 ml de volume. Para atender a dose médica prescrita, o enfermeiro 
deverá administrar: 
 
a)  1,25 ml. 
b)  1,50 ml. 
c)  2,00 ml. 
d)  1,75 ml.  
e)  3,50 ml. 
 
13. Dentre os cuidados de enfermagem relacionados à sonda nasoenteral, todos estão corretos, exceto: 
 
a)  realizar o teste com seringa e ar antes da administração da dieta e medicamentos prescritos. 
b)  manter a permeabilidade e fixação adequada da sonda. 
c)  avaliar a presença de alterações intestinais. 
d) hidratar o paciente sempre que necessário.   
e)  realizar a troca da sonda a cada 7 dias. 
 
14. O Programa Nacional de Controle da Tuberculose tem como objetivo promover o seu controle no Brasil. 
Por isso é muito importante um bom sistema público de controle da doença para identificar precocemente os 
sintomáticos respiratórios. Assinale a alternativa correta sobre as características do sintomático respiratório: 
 
a)  Pessoa com tosse e lesão vacinal. 
b)  Pessoa com febre e tosse produtiva nas últimas 12 horas. 
c)  Pessoa com tosse e expectoração por três semanas ou mais. 
d)  Pessoa com febre e lesão vacinal. 
e)  Pessoa com lesão vacinal e febre expectoração por uma semana. 
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15. Uma criança de 12 anos chega com a mãe no ambulatório solicitando ajuda. Segundo a mãe, seu filho é 
portador de asma. Assinale a alternativa correta quanto a maneira que deve ser estabelecido o diagnóstico de 
enfermagem, a partir do exame físico, no que se refere a necessidade de oxigenação: 
 
a) estertores e hemoptise. 
b) sibilos, taquipnéia e hemoptise. 
c) sibilos, bradipnéia e tosse produtiva. 
d)  sibilos, taquipnéia, retrações  intercostais e ou supraclaviculares. 
e) Todas estão corretas. 
 
16. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), entre todos os dispositivos de atenção à saúde mental, têm 
valor estratégico para a Reforma Psiquiátrica Brasileira. Com a criação desses centros, possibilita-se a 
organização de uma rede substitutiva ao Hospital Psiquiátrico no país. Os CAPS são serviços de saúde 
municipais, abertos, comunitários que oferecem atendimento diário. É função dos CAPS exceto: 
 
a)  prestar atendimento clínico evitando as internações em hospitais psiquiátricos. 
b)  dar suporte a atenção à saúde mental na rede básica. 
c)  acolher e atender as pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, procurando preservar e 

fortalecer os laços sociais do usuário em seu território. 
d)  promover a isenção social das pessoas com transtornos mentais. 
e)  organizar a rede de atenção às pessoas com transtornos mentais nos municípios. 
 
17. Alexandre, de 16 anos, apresenta diabetes mellitus tipo 1 e desenvolve tratamento com insulina NPH e 
insulina ultra-rápida pré-prandial. O cliente foi orientado a realizar automonitorização da glicemia antes de 
cada refeição e aplicar a dose da insulina ultra-rápida, de acordo com o valor da glicemia. Na consulta de 
retorno, observa-se que os resultados dos exames e as informações do cliente indicaram que os objetivos do 
tratamento foram alcançados, no entanto Alexandre refere que está "desanimado, pois o tratamento exige 
controle da glicemia e muitas picadas todos os dias”. A partir deste relato o enfermeiro estabeleceu as 
seguintes intervenções: 
 
I.  Comparar o resultado da hemoglobina glicada com os resultados da glicemia pré-prandial, a fim de 

verificar se o cliente realiza o controle conforme orientação. 
II.  Substituir a automonitorização das glicemias por testes de glicosúria antes das refeições. 
III.  Manter a automonitorização diária da glicemia, porque é um dos cuidados importante no seu tratamento. 
IV. Avaliar a alimentação, realização de exercícios e medicação diária, com vistas a estabelecer uma outra 

forma de automonitorização domiciliar das glicemias. 
 
Está correta apenas as intervenções: 
 
a)  I e II. 
b)  I e III. 
c)  II e III. 
d)  II e IV. 
e)  III e IV. 
 
18. Cerca de 50% dos casos de carcinoma hepatocelular apresentam cirrose hepática, que pode estar 
associada ao alcoolismo e hepatite crônica. O agente etiológico predominante da hepatite crônica é a 
infecção pelo vírus da hepatite. Qual das hepatites abaixo está relacionada ao aparecimento do carcinoma 
hepatocecular e qual o modo de transmissão, respectivamente:  
 
a)  Hepatite A e B, pela via de contágio fecal-oral. 
b)  Hepatite B e C, pelo contágio na transfusão de sangue e uso de drogas injetáveis. 
c)  Hepatite A e D, pela via de contágio fecal-oral. 
d)  Hepatite E e B, pela via de contágio fecal-oral. 
e)  Hepatite A e C, pelo contágio sanguíneo através de compartilhamento de seringas contaminadas. 
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19. Segundo a Resolução COFEN nº. 358/2009, que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, o cuidado 
profissional de Enfermagem deve acontecer observando os seguintes critérios:  
 
I.  O Processo de Enfermagem pode ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os 

ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem. 
II. O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e 

recorrentes: coleta de dados (Histórico de enfermagem); diagnóstico; planejamento; implementação; e, 
avaliação de Enfermagem. 

III. O Processo de Enfermagem deve estar fundamentado num suporte teórico que oriente a coleta de dados, 
o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o planejamento das ações ou intervenções de 
enfermagem; e que forneça a base para a avaliação dos resultados de enfermagem alcançados. 

IV. A execução do Processo de Enfermagem deve ser registrada formalmente. 
 
Está correta apenas a alternativa: 
 
a)  I e II. 
b)  I, II e III. 
c)  II e III. 
d)  II, III e IV. 
e)  I, II, III e IV. 
 
20. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa de 2006, busca garantir atenção adequada para a população 
idosa brasileira. Em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS direciona 
medidas individuais e coletivas em todos os níveis de atenção a saúde. São diretrizes da Política Nacional de 
Saúde da Pessoa Idosa: 
 
I. Promoção do envelhecimento ativo e saudável; atenção integral, integrada à saúde da pessoa idosa; 
estímulo às ações intersetoriais, visando à integralidade da atenção. 
II. Provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa; estímulo à 
participação e fortalecimento do controle social. 
III. Formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS na área de saúde da pessoa idosa; 
divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa para profissionais de saúde, 
gestores e usuários do SUS. 
IV. Promoção de cooperação nacional e internacional das experiências na atenção à saúde da pessoa idosa; e 
apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas. 
 
Está correta apenas a alternativa: 
 
a) I e II. 
b) I, II e III. 
c) II e III. 
d) II, III e IV. 
e) I, II, III e IV. 
 
21. O Pacto pela Saúde que objetiva a Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais, tem metas 
para o biênio 2010-2011, entre as prioridades estabelecidas está incorreto afirmar: 
 
a)  fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase apenas na 

dengue, hanseníase, tuberculose, malária, influenza. 
b)  atenção à saúde do idoso, do trabalhador, do homem e da saúde mental. 
c)  controle do câncer de colo de útero e de mama; e, redução da mortalidade materno-infantil. 
d)  promoção da saúde; e, fortalecimento da atenção básica e da capacidade de resposta do sistema de saúde 

às pessoas com deficiência. 
e)  atenção integral às pessoas em situação ou risco de violência. 
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22. O Programa Nacional de Imunizações tem como objetivo o controle de doenças imunopreveníveis 
através de amplas coberturas vacinais, para que a população possa ser provida de adequada proteção 
imunitária contra as doenças abrangidas pelo programa. Entre os cuidados necessários para garantir a 
qualidade dos imunológicos encontra-se a manutenção da temperatura, que deve seguir algumas 
recomendações na rede de frio, como: 
 
a)  Refrigerador exclusivo para armazenar os imunológicos; controle semanal de temperatura; uso de caixa 

térmica para vacinação de rotina; limpeza do refrigerador deve ser mensal. 
b)  Refrigerador não é exclusivo para armazenar os imunológicos; controle diário de temperatura; uso de 

caixa térmica para vacinação de rotina; limpeza quinzenal do refrigerador. 
c)  Refrigerador exclusivo para armazenar os imunológicos; controle diário de temperatura; uso de caixa 

térmica para vacinação de rotina; limpeza quinzenal ou mensal do refrigerador ou quando apresentar 
uma carga de gelo com uma espessura de 1cm ou mais. 

d)  Refrigerador exclusivo para armazenar os imunológicos; controle diário de temperatura; uso de caixa 
térmica para vacinação de rotina; limpeza quinzenal ou mensal do refrigerador ou quando apresentar 
uma carga de gelo com uma espessura de 0,5cm ou mais. 

e)  Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
23. A transmissão vertical do vírus da imunodeficiência humana, também conhecida como transmissão 
materno-infantil, é a principal via de infecção pelo HIV em crianças. A maioria dos casos de transmissão 
vertical ocorre durante o trabalho de parto e no parto propriamente dito, e com menor frequência acontece 
por contaminação intrauterina. Sendo assim, é importante adotar medidas preventivas e eficazes para evitar o 
risco de transmissão. Entre elas, o Ministério da Saúde preconiza que deve-se:  
 
I.  Realizar diagnóstico precoce da gestante infectada mediante o teste HIV no 2º trimestre da gravidez. 
II.  Usar drogas antirretrovirais a todas as gestantes infectadas pelo HIV. 
III.  Usar drogas antirretrovirais no neonato. 
IV.  Realizar cesariana eletiva para reduzir o risco de transmissão vertical. 
V.  Suspender a amamentação e inibir a lactação, substituindo o leite materno por leite artificial. 
 
Está correta apenas a alternativa: 
 
a) I e II. 
b) II, III e IV. 
c) II, III, IV e V. 
d) III, IV e V. 
e) I, II, III, IV e V. 
 
24. A atenção básica é um campo adequado para o desenvolvimento do aconselhamento em DST/HIV/AIDS. 
Essa prática se assemelha aos princípios do programa de Estratégica de Saúde da Família, quando se propõe 
a resgatar o modo como se dá o relacionamento entre serviço e seus usuários, enfatizando o caráter 
preventivo e a articulação com a prática assistencial e com a comunidade. São vantagens do aconselhamento 
nas Unidades Básicas de Saúde: 
 
I.  Aprimorar as práticas em saúde. 
II.  Favorecer uma atenção integral. 
III.  Contribuir para que o indivíduo participe ativamente do processo de promoção da saúde, prevenção e 

tratamento das DST/HIV e AIDS. 
IV.  Facilitar a distribuição de preservativo masculino. 
 
Está correta apenas a alternativa: 
 
a)  I, II e III. 
b)  I e II. 
c)  II, III e IV. 
d)  II e III. 
e)  I, III e IV. 
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25. A assistência domiciliária é definida como um conjunto de atividades de caráter ambulatorial. A 
internação domiciliária é um conjunto de atividades prestada no domicílio. Quanto a esta modalidade de 
assistência está incorreto:  
 
a)  A assistência domiciliária engloba visitas programadas em que os procedimentos de maior complexidade 

são realizadas pela equipe de saúde. 
b)  As visitas domiciliárias não precisam ser sistemáticas, pois o cuidador domiciliar está preparado para 

prestar qualquer tipo de assistência ao paciente. 
c)  A internação domiciliária consiste na transferência de aparato tecnológico específico à necessidade do 

cliente para seu local de moradia e de acompanhamento por profissionais de enfermagem. 
d)  A internação domiciliar é realizada pela equipe multiprofissional composta, no mínimo, por médico, 

enfermeiro e técnico ou auxiliar de enfermagem. 
e)  Nenhuma das alternativas anteriores. 
 


