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LÍNGUA PORTUGUESA
01) “Quem quer comer a noz tem que quebrar a
casca.”
A frase acima é a representação de um gênero
textual conhecido por:
a) Receita;
b) Texto informativo;
c) Texto não-literário;
d) Provérbio popular.
02) Assinale a alternativa que contém um
exemplo de escrita objetiva:
a) Manual de instruções;
b) Crônica;
c) Poema;
d) Provérbio Popular.
03) “Módulo abstrato mínimo da fala em nível
de significante. É o átomo de construção do
significante do discurso.”
A explicação acima se refere a:
a) Sílaba;
b) Fonema;
c) Enunciado;
d) Palavra.
04) Fazem parte da morfologia, exceto:
a) Predicado;
b) Substantivo;
c) Prefixo;
d) Desinência.
05) Assinale a alternativa que contém um
substantivo de gênero incerto:
a) Bonde;
b) Casa;
c) Personagem;
d) Novela.
06) O texto nem sempre é organizado conforme
as normas de sintaxe. Há, com frequência,
desvios sintáticos e concordâncias irregulares
que imprimem características peculiares à
construção linguística. Assim, a ordem natural
das palavras na frase é alterada, promovendo
uma sintaxe incomum. Esses recursos usados por
falantes e escritores, a fim de acrescentar mais
vigor e expressividade à linguagem, chamam-se:
a) Figuras de lingüística;
b) Figuras de sintaxe ou construção;
c) Figuras de pensamento;
d) Figuras de som.
07) A quantidade de sílabas poética é chamada
de:

a) Verso;
b) Escansão;
c) Métrica;
d) Elisão.
08) Assinale a alternativa correta em relação a
“FRASE”:
a) A frase não precisa ter verbo, nem sentido
completo;
b) Toda frase é uma oração;
c) A frase necessita obrigatoriamente possuir um
verbo, seja ele de ação, estado ou fenômeno da
natureza;
d) Uma frase pode ser constituída apenas com uma
palavra.
09) A semana de arte moderna aconteceu em São
Paulo em:
a) 1822;
b) 1922;
c) 1912;
d) 1935.
10) O Romantismo foi uma escola literária que
surgiu após:
a) Barroca;
b) Realismo;
c) Arcadismo;
d) Simbolismo.
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES
11) Ao longo da história, várias cosmologias e
cosmogonias têm sido propostas para explicar as
observações do Universo. Sobre isso é correto
afirmar, exceto:
a) O primeiro modelo geocêntrico quantitativo foi
desenvolvido pelos gregos antigos, que propunham
que o Universo possui espaço infinito e tem existido
eternamente, mas contém um único conjunto de
círculos concêntricos esferas de tamanho finito - o
que corresponde a estrelas fixas, o Sol e vários
planetas – girando sobre uma esférica, mas imóvel
Terra.
b) Ao longo dos séculos, observações mais precisas
e melhores teorias levaram ao modelo heliocêntrico
de Copérnico e ao modelo Newtoniano do Sistema
Solar respectivamente.
c) Está comprovado pelos antigos gregos que o
Sistema Solar está localizado fora da Via Láctea, o
que permite o Planeta Terra receber luz e calor.
d) Outras descobertas na astronomia levaram a
conclusão de que o Sistema Solar está contido em
uma galáxia composta de milhões de estrelas, a Via
Láctea, e de que outras galáxias existem fora dela,
tão longe quanto os instrumentos astronômicos
podem alcançar.

12) Coloque a letra V para as afirmativas
verdadeiras e F para as Falsas, sobre problemas
que afetam a Economia Brasileira:
(....) Segundo os economistas, o desaquecimento
da indústria nacional deve-se muito mais aos
gargalos estruturais já existentes no país, o
chamado "Custo Brasil" - como a elevada carga
tributária (em torno de 36% do PIB);
(......) A infraestrutura precária e a baixa
produtividade do trabalhador - além de uma
política de expansão fiscal por parte do governo
(que, ao gastar mais, deixa de poupar e, assim,
investe menos);
(.....) A taxa de investimentos privada, incluída aí
a compra de maquinários, também é
considerada
baixa.
"Tudo
isso
acaba
encarecendo o produto final, que não consegue
competir com um similar que vem de fora",
conforme afirma Ruy Quintans, professor de
economia do Ibmec-RJ;
(.....) No último ranking do relatório Doing
Business do Banco Mundial, que mede a
facilidade de se fazer negócios em cada país, o
Brasil aparece na 6ª posição entre as 183 nações
avaliadas.
Assinale a sequência correta.
a) F, V, V, F
b) V, F, F, V
c) V, V, V, F
d) V, V, V, V
13) Sobre os seres que habitam a Terra é correto
afirmar:
I.
A Terra é habitada por muitos milhões de
seres: alguns desses seres são chamados de vivos,
outros não. Todos os seres são formados por
matéria. O que distingue um ser vivo de um ser
bruto ou não-vivo, em primeiro lugar, é a
composição química.
II.
Na Antigüidade, os pensadores achavam
que os seres vivos eram dotados de uma
exclusiva e misteriosa força vital que lhes
confiria vida. Hoje não se acredita mais nisso,
pois sabe-se que a matéria que forma os
organismos vivos, embora peculiar, é constituída
por partículas semelhantes às que formam a
matéria não viva e está sujeita às mesmas leis
que regem o universo não-vivo.
III.
Na matéria viva, porém, certos elementos
químicos estão sempre presentes em grande
proporção, como o carbono (C), o hidrogênio
(H), o oxigênio (O) e o nitrogênio (N) que, junto
com vários outros elementos, em menores

quantidades,
formam
substâncias
muito
complexas
(chamadas
genericamente
de
substâncias orgânicas), que constituem os seres
vivos.
IV.
Todo ser humano é um ser vivo, assim
como uma planta e uma bactéria. Já uma pedra
não é viva, nem uma cadeira.
Assinale a seqüência correta:
a) Estão corretos os itens I, II e IV
b) Somente os itens I e II estão corretos;
c) Todos os itens I, II, III e IV estão corretos;
d) Somente o item IV esta correto.
14) Sobre a história de Santa Catarina é correto
afirmar:
a) Na década de 1640, Emilinho, um português que
vivia em São Vicente, fundou uma povoação no rio
de São Francisco, para onde se mudou com a
família. Mais tarde foi designado capitão-mor dessa
povoação, que em 1660 foi elevada a vila com o
nome de Nossa Senhora da Graça do Rio de São
Francisco, constituindo a primeira fundação estável
da costa catarinense.
b) Por volta de 1675, estabeleceu-se na ilha de
Santa Catarina o paulista Francisco Dias Velho, que
ergueu uma igreja em louvor de Nossa Senhora do
Desterro. A ele se atribui a mudança do nome da
ilha dos Patos para ilha de Santa Catarina, de quem,
ao que consta, uma filha dele tinha o nome.
(Entretanto, outros atribuem a autoria do nome a
Sebastião Caboto, que teria consagrado a ilha a
Santa Catarina ou, antes, prestara homenagem a sua
mulher, Catarina Medrano).
c) Francisco Dias Velho dedicava-se à cultura da
mandioca e da cana-de-açúcar, à pesca e à procura
de ouro. Quinze anos mais tarde, Dias Velho e sua
gente aprisionaram um navio pirata que arribara na
ilha e mandaram homens e cargas para São Vicente.
Passaram-se dois anos e os corsários voltaram; Dias
Velho foi morto, e sua família maltratada e em
desespero retornou a São Vicente. A povoação
ficou quase totalmente abandonada.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
15) Sobre a história do Município de Canoinhas
é correto afirmar, exceto:
a) Muito antes da colonização do território de
Canoinhas, incursões bandeirantes vasculharam a
região conhecida como do "Sertão de Curitiba".
b) A partir de 1768 expedições desceram os rios
Iguaçu e Negro, palmilhando também os afluentes
Canoinhas, Paciência e Timbó.
c) As principais levas de imigrantes colonizadores
vieram da Sérvia, Estados Unidos e Japão no fim do
século XIX.

d) A construção da Estrada da Mata, elo entre o Rio
Grande do Sul e São Paulo para transporte de gado,
foi de extrema importância para a ocupação do
território de Canoinhas. Nele os colonizadores
encontraram os índios que o habitavam. Eram os
Xokleng coletores e caçadores seminômades que
tinham na floresta de araucária seu melhor habitat.
Arredios e tendo seu espaço invadido pelos brancos,
os Xokleng foram implacavelmente perseguidos
pelos colonizadores que neles tinham apenas um
inimigo e um empecilho na conquista territorial.
RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA
16) Calcule a área de um retângulo sabendo que
sua base mede 12,35 cm e sua altura mede 8,9
cm.
a) 98,34 cm².
b) 109,915 cm².
c) 114,909 cm².
d) 83,28 cm².
17) Identifique os coeficientes da equação de 2o
grau a seguir, 3x² - 3:
a) a = 3, b = 3, c = 0.
b) a = 8, b = -3, c = 4.
c) a = -3, b = 0, c = -3.
d) a = 3, b = 0, c = -3.
18) No campeonato catarinense de 2012, o
Figueirense fez os seguintes gols nos primeiros 5
jogos:
1o jogo
2o jogo 3o jogo 4o jogo 5o jogo
5 gols
1 gol
2 gols
3 gols
1 gol
Sabendo dessas informações, calcule o desvio
médio desses gols do Figueirense:
a) 2,4.
b) 1,28.
c) 1,83.
d) 1.
19) Pedro comprou uma casa no valor de R$
180.000,00. Após um bom tempo de negociação,
ele pagou R$ 128.358,00 à vista e o resto
parcelou em 12 vezes. Em porcentagem, quanto
que Pedro pagou à vista de acordo com o valor
total?
a) 88,75%.
b) 78,33%.
c) 71,31%.
d) 58,93%.
20) Determine em qual quadrante situa-se a
extremidade do seguinte arco, -200o:
a) I quadrante.
b) II quadrante.
c) III quadrante.

d) IV quadrante.
ESPECÍFICAS/ ENFERMEIRO - ESF
21) A vida reprodutiva feminina é marcada pela
primeira menstruação que pode ocorrer entre 10
aos 17 anos. A puberdade tem início com a
secreção de dois hormônios por uma pequena
glândula - a hipófise, também conhecida como
pituitária - localizada sob o encéfalo. Esses dois
hormônios conhecemos como:
a) Hormônio Luteinizante (LH) e Hormônio
Folículo Estimulante (FSH).
b) Lúmen Hormônio (LH) e Folículo Sistêmico
Hormônio (FSH).
c) Estrógeno e H.Progesterona.
d) Estrógeno e testosterona.
22) Na década de 40 dentre as várias mudanças
sociais no mundo obtivemos uma mudança na
época vista como conquistada mulher. Mudança
essa que nos anos 90 foi revista e repensada. Em
1.999 tivemos a regulamentação e em 08 de
Março de 2004 a inauguração da primeira casa
no Rio de Janeiro. Estamos falando de qual
estratégia de saúde.
a) A revolução feminina e o direito a igualdade.
b) O retrocesso onde o parto deixa de ser ato
médico e voltou a ser feito por parteiras.
c) A humanização a saúde mulher a criação dos
CPN Centro de Parto Natural, estimulando o parto
normal e desenvolvendo a assistência humanizada
ao perinatal.
d) A inserção da mulher na política onde tivemos a
primeira candidata do sexo feminino que fundou a
CPN Centro de Política Nacional.
23) Após o trabalho de parto é feita a dequitação
onde a parturiente faz força para ajudar o
processo. A dequitação é:
a) O corte feito no cordão umbilical.
b) É pinçar o cordão antes do corte com cerca de 10
cm para cada uma das extremidades.
c) É a expulsão da placenta e demais anexos.
d) É a manobra feita para expulsão da placenta.
24) A adolescente C.S. aos 15 anos descobriu que
estava grávida após um teste rápido em uma
U.B.S. A enfermeira responsável da unidade já
orientou e fez o acolhimento para início do prénatal, marcando seu retorno após os exames já
solicitados no dia. Ao retornar a enfermeira
constatou que a mesma estava positiva para
toxoplasmose. Com base nas afirmações acima
podemos dizer que:

a) É uma gestação de alto risco, pois ela ainda é
menor e não esta totalmente pronta para a
maternidade.
b) É uma gravidez ectópica, pois ela ainda não tem
útero.
c) É uma gestação de alto risco por dois fatores a
idade e a infecção por toxoplasma gondii.
d) É uma gestação de alto risco apenas pela
toxoplasmose, pois a idade é normal hoje a gravidez
com idade inferior a 18 anos.
25) A morte materna decorre, em geral, de um
conjunto de eventos
malsucedidos. Esse
processo inclui desde o manejo da própria
gestante com sua sintomatologia, o maior ou
menor suporte familiar e social a suas
necessidades, e, em especial, a resposta dos
serviços de saúde. Podemos considerar
emergências maternas:
a) Síndromes, hemorrágicas, cardiopatias, PCR,
asma edema agudo, IAM.
b) Mal epilético, síndromes cardíacas, PCR, asma e
DM.
c) Síndromes hipertensivas, primigestas, eclampsia,
asma.
d)
Síndromes
hipertensivas,
hemorrágicas,
cardiopatias, PCR, asma e DM entre outras.
26) Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu na
quinta-feira dia 11 de Abril de 2012 que não é
mais crime o aborto de fetos anencéfalos (com
má-formação do cérebro e do córtex - o que leva
o bebê à morte logo após o parto). Uma
conquista social muito criticada por religiosos
entre outras entidades. Além deste caso a outros
dois casos permitidos para interrupção da
gravidez, são estes:
a) Em caso de estupro e risco a vida da mãe.
b) Em caso de estupro e gestação de crianças
sindrômicas com problemas neurológicos.
c) Em caso de estupro e incesto e má formação
física como os gêmeos siameses.
d) Em caso de estupro, risdo de vida a mãe e má
formação como gêmeos siameses.
27) No puerpério imediato faz parte dos
cuidados de enfermagem a orientação a
puérpera de cuidados com o RN e auto-cuidado.
Dessas orientações é incorreto no puerpério
imediato.
a) Higiene das mãos antes e após o manuseio do
bebê.
b) Repouso relativo.
c) Deambular imediatamente para trabalhar a
musculatura.

d) Higiene após as eliminações.
28) O aleitamento materno é o necessário ao RN
sendo que a orientação e estímulo para que esse
seja exclusivo nos primeiros seis meses de vida
deve vir por parte de toda a equipe de saúde,
seja hospitalar seja de saúde coletiva. Após esse
período o ideal é:
a) Desmamar gradualmente, pois passa a ser
prejudicial à criança.
b) Alternar entre leite materno e leite em pó com
maisena ou creme de arroz para ajudar no ganho de
peso.
c) Iniciar a alimentação complementar com frutas e
legumes em pequenas frações como papinha ou
sucos.
d) Parar radicalmente a oferta de leite assim a
criança vai aceitar outros alimentos.
29) Durante a hospitalização de um RN o mesmo
vai ser submetido a aplicações endovenosas,
subcutâneas e intramusculares, pois são vias
utilizadas para melhor resposta no ambiente
hospitalar. No caso de um RN com mais de
1.000g o local correto e a capacidade a ser
infundida é de:
a) Vasto lateral da coxa no máximo 0,25ml.
b) Glúteo é a maior musculatura administrando até
0,5ml.
c) Ventre-glúteo mensurando corretamente o local
pode se aplicar até 1,8ml.
d) Deltoide desde que seja no máximo 1 ml.
30) Em um atendimento a uma Parada CardioRespiratória (PCR) em um RN o mesmo perdeu
o único acesso venoso a criança já estava
internada a uma semana e tem péssimas
condições de acesso venoso. Frente a uma
situação de emergência:
a) Pode se administrar na traquéia.
b) Pode se administrar intraóssea.
c) Pode se administrar tanto na traquéia, quanto
intraóssea afinal se tratada de uma emergência.
d) Deve se buscar um profissional experiente e
solicitar a punção de um acesso venoso central.
31) Dados do ministério mostram que a maior
causa de hospitalização de lactentes hoje, é a
mesma dos últimos anos em todos os nossos
estados indiferente de classe social, cor ou raça
as hospitalizações podem diminuir ou aumentar
dependendo de condições socioeconômicas, mas
a causa é sempre a mesma que é:
a) Doenças infecciosas do aparelho urinário.
b) Doenças infecciosas do aparelho digestivo.

c) Doenças e infecções do trato respiratório.
d) Glomerulonefrite aguda não especificada.
32) Infelizmente hoje se noticia muitos erros
médicos, em todas as áreas não diminuindo os
outros, porém os cirúrgicos podem ser mais
letais ou deixar sequelas maiores dependendo da
extensão do acontecimento. Para evitar que isso
aconteça é importante um comprometimento da
equipe do centro cirúrgico estar atento durante
todo o ato cirúrgico. Podemos adotar medidas
de segurança que podem evitar enganos. Quais
são as medidas.
a) Antes de iniciar os procedimentos ouvir o
paciente sua queixa na entrevista de admissão no
centro cirúrgico.
b) Estar atento a documentação, exames de imagem
e séricos.
c) Fazer a anamnese, ouvir as queixas e confirmar
nome e prontuário exame se são da mesma pessoa,
acompanhar o ato cirúrgico observando materiais
utilizados listando.
d) Atenção redobrada aos profissionais, afinal todos
estão propensos a erros e são de sua única
responsabilidade.
33) Segundo o parágrafo único, do artigo 11 da
Lei nº 7.498/1986, regulamentada pelo Decreto
nº 94.406/1987, e o artigo 3º, alínea "c", da
Resolução COFEN nº 223/1999. O enfermeiro
com especialização em obstetrícia ou enfermeiro
obstetra pode realizar:
a) Pode e deve realizar apenas a epsiorrafia, pois já
saiu do momento emergencial e não haverá
sofrimento fetal qualquer eventual falha.
b) Episiotomia ou episiorrafia com aplicação de
anestesia local quando necessário.
c) Apenas episiotomia, pois trata se de uma decisão
e conduta emergência na hora do nascimento,
porém a episiorrafia deve ser realizada apenas pelo
médico obstetra.
d) Pode realizar tanto a episiotomia quanto a
episiorrafia desde que não faça uso de anestésicos.
34) Na assistência ao paciente crítico em
unidades de terapia intensiva a aferição da
PRESSÃO VENOSA CENTRAL o PVC é muito
comum e utilizada, pois o PVC é um método
acurado da estimação da pressão de enchimento
do ventrículo direito, de grande relevância na
interpretação de sua função dispensando
transdutores eletrônicos sofisticados. Quando
utilizada de maneira criteriosa e sempre que
possível associada a outros parâmetros clínicos e

hemodinâmico. Quanto ao PVC é correto
afirmar que:
a) São considerados valores normais os
compreendidos entre 16 e 20Cm H2O se for medido
na régua e 3 a 6mmHg no transdutor electrónico.
b) São considerados valores normais os
compreendidos entre 26 e 30Cm H2O se for medido
na régua e 3 a 6mmHg no transdutor electrónico.
c) São considerados valores normais os
compreendidos entre 6 e 10Cm H2O se for medido
na régua e 3 a 6mmHg no transdutor electrónico.
d) São considerados valores normais os
compreendidos entre 6 e 20Cm H2O se for medido
na régua e 3 a 6mmHg no transdutor electrónico.
35) A portaria do Ministério da Saúde MS 2.616
/ 98 da uma série de diretrizes com relação a:
a) A criação e desenvolvimento de núcleos de
educação continuada nos hospitais.
b) A criação formação e implantação da comissão
de infecção hospitalar.
c) A criação e implantação das comissões de
curativos em hospitais de grande porte.
d) A formação das CIPA comissão interna de
prevenção de acidentes.
36) As ações em saúde com o dia a dia de
trabalho vão se tornando cada vez mais
mecânicas e tarefeiras e a assistência ficando
impessoal. Em vista a esses acontecimentos na
área da saúde o M.S.:
a) Desenvolveu o programa nacional de
humanização.
b) O ministério não entra nessa área é de
responsabilidade
exclusiva
do
profissional
desenvolver ações humanizadas na assistência.
c) Não tem registros de relevância à assistência se
humanizada ou não e o importante ao MS é o
trabalho executado com segurança e qualidade.
d) Desenvolveu o programa da saúde da família
permitindo o acompanhamento de familiares a
todos os hospitalizados.
37) Segundo o dimensionamento de pessoal de
acordo com o nosso conselho COREN na
unidade de terapia intensiva é necessário:
a) Um auxiliar a cada dois leitos, um técnico a cada
3 leitos e um enfermeiro a cada 5 leitos.
b) Um auxiliar a cada 4 leitos, um técnico a cada 3
leitos e um enfermeiro a cada 4 leitos.
c) Um auxiliar ou técnico a cada dois leitos e um
enfermeiro assistencial a cada 5 leitos.
d) Um enfermeiro para a unidade com até 15 leitos
e 7 auxiliares ou enfermeiros para toda unidade.

38) Das funções a seguir citadas qual não faz
parte das atribuições do enfermeiro no CME.
a) Coordenação da unidade.
b) Prever artigos maior uso e provê-los.
c) Elaborar relatórios mensais de custos e
produtividade, planejar e fazer anualmente o
orçamento da CME.
d) Manipular e preparar soluções para o início do
processo de esterilização, pois, são soluções caras e
de alto risco a saúde e não devem ser manipuladas
por qualquer um.
39) A territorialização é parte do processo de
implementação da Estratégia Saúde da Família e
é de responsabilidade de quem fazer, tabular
dados e preparar o início da implantação do
programa.
a) Apenas dos ACS, agentes comentários de saúde.
b) Os ACS levantam os dados e o enfermeiro tabula
e vê as necessidades para o início da implantação do
programa.
c) É de responsabilidade da equipe e todos devem
estar envolvidos em todo o processo.
d) É de responsabilidade da equipe e todos devem
estar envolvidos no processo exceto o médico
devido à falta no serviço.
40) Analise os itens a seguir:
I - atenção a saúde aos indivíduos e famílias
cadastradas nas equipes e, quando indicado ou
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços
comunitários (escolas, associações etc), em todas
as fases do desenvolvimento humano: infância,
adolescência, idade adulta e terceira idade;
II - realizar consulta de enfermagem,
procedimentos, atividades em grupo e conforme
protocolos ou outras normativas técnicas
estabelecidas pelo gestor federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, observadas as
disposições legais da profissão, solicitar exames
complementares, prescrever medicações e
encaminhar, quando necessário, usuários a
outros serviços;
III - realizar atividades programadas e de
atenção à demanda espontânea;
IV - planejar, gerenciar e avaliar as ações
desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os
outros membros da equipe;
V - contribuir, participar, e realizar atividades
de educação permanente da equipe de
enfermagem e outros membros da equipe; e
VI -participar do gerenciamento dos insumos
necessários para o adequado funcionamento da
UBS.

As atribuições mencionadas no programa de
saúde da família, são atribuições pertinentes ao:
a) Médico.
b) Enfermeiro.
c) Auxiliar de enfermagem.
d) ACS.

