
PROCESSO SELETIVO 

MUNICÍPIO DE LONTRAS-SC 

ENFERMEIRO COMUNITÁRIO 

                                    ENSINO SUPERIOR 

                               CADERNO DE PROVAS 

 

Nome: Assinatura: Nº da inscrição 

   
 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

01 – PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DA PROVA 

A) Em cima da carteira você deve ter apenas a caneta, lápis, borracha, o caderno de provas e o cartão resposta; poderá 

também ter copo ou garrafa de água. Bolsa, aparelhos eletrônicos, relógio, devem ser colocados no chão. 

B) Confira o Caderno de Provas que você recebeu e veja se é a prova para o cargo que se inscreveu e se está completa, 

com todas as folhas colocadas na ordem correta.  Confira também o Cartão Resposta. Verifique se tem o seu nome e se 

o número de inscrição está correto. 

C) A prova contém 30 perguntas com questões objetivas, com 04 alternativas de resposta, sendo apenas uma delas a 

CORRETA. 

02 – COMO FAZER A PROVA 

A) Somente inicie a prova no momento em que receber a autorização da equipe de fiscalização.  

B) Somente preencha o Cartão Resposta depois de ter todas as questões respondidas e assinaladas no Caderno de 

Provas.  

C) O Caderno de Provas poderá ser rasurado e feitas todas as anotações que você precisar. Mas o Cartão Resposta não 

poderá ser alterado ou conter rasuras. 

D) Para o preenchimento do Caderno de Provas você poderá utilizar lápis e borracha. 

E) Para o preenchimento do Cartão Resposta você deverá utilizar caneta esferográfica de cor azul ou preta. 

F) Em sendo o Cartão Resposta, de LEITORA ÓTICA, o espaço para assinalar a resposta (retângulo) deverá ser totalmente 

preenchido, a exemplo do Cartão de Loteria (mega-sena). 

G) Depois do preenchimento do Cartão Resposta, entregue-o, juntamente com o Caderno da Prova, à Equipe de 

Fiscalização. 

H) A prova terá a duração de três horas. 

 

03 – É TERMINANTEMENTE PROIBIDO 

A) Falar com outros candidatos durante a prova. 

B) Retirar-se da sala sem acompanhamento de um dos fiscais.C) Entregar o Caderno de Provas e se retirar da sala, antes 

de 1 (uma) hora após o início da prova. 

   

Transcreva abaixo as suas respostas, 

dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
01- Dentre as palavras abaixo relacionadas uma 
apresenta ERRO na divisão silábica, que é: 
A)  De-ce-pção          
B)  Ist-mo 
C)  Abs-tra-to  
D)  Mag-nó-lia 
 
02- Dentre as palavras relacionadas abaixo, indique 
a que esta escrita de forma INCORRETA: 
A)  Exceção  
B)  Excedente   
C)  Excelsso         
D)  Excesso                 
 
03- A classificação CORRETA para o substantivo 
coletivo de pessoas notáveis, de sábios, é: 
A)  Tríade  
B)  Miríade  
C)  Plêiade               
D)  Irmandade  
 
04- Dentre as opções abaixo, referente ao uso da 
crase, assinale C para as alternativas corretas e E 
para as erradas: 
I    (   ) Fomos à cidade e assistimos às festas 
II  (  ) Chamou as filhas e entregou a chave à mais 
velha 
III  (   ) Isto cheira à vinho 
IV  (   ) Irei à cidade 
Assinale a sequência CORRETA: 
A)  E, E, C e E 
B)  C, C, E e E 
C)  E, E, C e C 
D)  C, C,E e C         
 
05- Assinale a alternativa em que NÃO haja nenhum 
erro de ortografia: 
A)  A assensão nas pesquisas foi decisiva   
B)  A ascensão nas pesquisas foi decisiva                
C)  A ascenção nas pesquisas foi decisiva 
D)  A ascensão nas pesquisas foi deciziva 
 

MATEMÁTICA 
 
06- Qual a 1.732ª letra da sequência: 
ABCDEABCDEABCDEABCD...   
A)  A 
B)  B       
C)  C 

D)  E 
 
07-  O valor da operação de divisão entre 0,324  15 

resulta em: 
A)  0,0116 
B)  0,00216 
C)  0,216 
D)  0,0216         

 
08-  Exprimir em segundos, o intervalo de tempo de 
5 horas 20minutos e 32segundos: 
A)  19.232 segundos                  
B)  19.632 segundos 
C)  18.632 segundos 
D)  18.232 segundos 

 
09- O número cujo dobro somado com 5 é igual ao 
seu triplo menos 19 resulta em: 
A)  0 
B)  36 
C)  18 
D)  24              

 
10- O peso total de três caixas cheias de certa 
mercadoria é 60 kg. As caixas vazias pesam: a 
primeira com a segunda 7 kg; a primeira com a 
terceira 10 kg; a segunda com terceira 11 kg. Calcule 
o peso da mercadoria das três caixas: 
A)  53 kg 
B)  50 kg 
C)  46 kg        
D)  49 kg 
 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
 

11- A cidade com maior população do Estado de 
Santa Catarina é: 
A)  Florianópolis 
B)  Blumenau 
C)  Chapecó 
D)  Joinville     
 
12- A Assembléia legislativa do Estado de Santa 
Catarina tem: 
A)  36 deputados 
B)  40 deputados     
C)  56 deputados 
D)  50 deputados 
 
13- Qual destes municípios NÃO faz divisa com o 
Município de Lontras: 
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A)  Rio do Sul 
B)  Apiuna 
C)  Ibirama 
D)  Pouso Redondo    
 
14-  No início do ano a imprensa mundial divulgou a 
informação de que o Brasil passou a ser a 6ª maior 
economia do mundo, ultrapassando: 
A)  A Alemanha 
B)  A China 
C)  A França 
D)  A Inglaterra     
 
15- O Presidente da República que substituiu 
Fernando Collor de Mello (cassado) foi: 
A)  José Sarney 
B)  Fernando Henrique Cardoso 
C)  Itamar Franco    
D)  Luiz Inácio Lula da Silva  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
16- A vacina deve ser administrada o mais precoce 
possível, preferencialmente após o nascimento.  
Nos prematuros com menos de 36 semanas 
administrar a vacina após completar um  mês de 
vida e atingir 2 Kg. Contatos intradomicíliares de 
portadores de hanseníase menores de um ano de 
idade, comprovadamente vacinados, não 
necessitam da administração de outra dose. 
Contatos de portadores de hanseníase com mais de 
um  ano de idade, sem cicatriz - administrar uma 
dose. Contatos comprovadamente vacinados com a 
primeira dose - administrar outra dose. Manter o 
intervalo mínimo de seis meses entre as doses da 
vacina. Contatos com duas doses não administrar 
nenhuma dose adicional. Na incerteza da existência 
de cicatriz vacinal ao exame dos 
contatos intradomiciliares de portadores de 
hanseníase, aplicar uma dose, independentemente 
da idade. Para criança HIV positiva a vacina deve ser 
administrada ao nascimento ou o mais 
precocemente possível. Para as crianças que 
chegam aos serviços ainda não vacinados, a vacina 
está contra-indicada na existência de sinais e 
sintomas de imunodeficiência, não se indica a 
revacinação de rotina. Para os portadores de HIV 
(positivo) a vacina está contra indicada em qualquer 
situação. As peculiaridades citadas acima sobre o 
esquema de vacinação é referente à Vacina: 
 

A) Vacina da Hepatite B 

B) Vacina BCG 

C) Vacina Tretavalente 

D) Vacina Tríplice Viral 

 

17- A raiva é uma zoonose viral, que se caracteriza 

como uma encefalite progressiva aguda e letal. 

Todos os mamíferos são suscetíveis ao vírus da raiva 

e, portanto, podem transmiti-la. A doença 

apresenta dois principais ciclos de transmissão: 

urbano e silvestre, sendo o urbano passível de 

eliminação, por se dispor de medidas eficientes de 

prevenção, tanto em relação ao ser humano, quanto 

à fonte de infecção. Sobre a Raiva é incorreto 

afirmar: 

A) A transmissão da raiva se dá pela penetração do 

vírus contido na saliva do animal infectado, 

principalmente pela mordedura e, mais raramente, 

pela arranhadura e lambedura de mucosas 

B) É extremamente variável, desde dias até anos, 

com uma média de 45 dias, no homem, e de 10 dias a 

2 meses, no cão 

C) Todo caso humano suspeito de raiva não realiza a 

notificação individual 

D) Nos cães e gatos, a eliminação de vírus pela saliva 

ocorre de 2 a 5 dias antes do aparecimento dos sinais 

clínicos, persistindo durante toda a evolução da 

doença 

 

18- A infecção pelo vírus causa uma doença de 
amplo espectro clínico, incluindo desde formas 
inaparentes ate quadros graves, podendo evoluir 
para o óbito. Dentre estes, destaca-se a ocorrência 
de febre hemorrágica, hepatite, insuficiência 
hepática, manifestações do sistema nervoso, 
miocardite, hemorragias graves e choque. As 
manifestações hemorrágicas como epistaxe, 
petequias, gengivorragia, metrorragia, 
hematemese, melena, hematúria e outros, bem 
como a plaquetopenia podem ser observadas em 
todas as apresentações clínicas da doença. As 
características em relação ao espectro clínico acima 
citado correspondem à doença: 
A) Dengue 
B) Tuberculose 
C) Hanseníase 
D) Hepatite 
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19- A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, 
de evolução lenta, que se manifesta principalmente 
através de sinais e sintomas dermatoneurológicos: 
lesões na pele e nos nervos periféricos, 
principalmente nos olhos, mãos e pés. É fácil de 
diagnosticar, tratar e tem cura, no entanto, quando 
diagnosticada e tratada tardiamente pode trazer 
graves conseqüências para os portadores e seus 
familiares, pelas lesões que os incapacitam 
fisicamente. Sobre a Hanseníase é incorreto afirmar: 
A) O tratamento específico da pessoa com 
hanseníase não depende da classificação operacional 
do doente em Pauci ou Multibacilar 
B) A principal via de eliminação do bacilo pelo 
indivíduo doente de hanseníase e a mais provável 
porta de entrada no organismo passível de ser 
infectado são as vias aéreas superiores, o trato 
respiratório 
C)Algumas pessoas apresentam resistência ao bacilo, 
constituindo os casos Paucibacilares da doença (PB), 
que abrigam um pequeno número de bacilos no 
organismo, insuficiente para infectar outras pessoas 
D) Pessoas que não apresentam resistência ao bacilo, 
que se multiplica no seu organismo passando a ser 
eliminado para o meio exterior, podendo infectar 
outras pessoas constituem os casos Multibacilares da 
doença (MB) 
 

20- O encerramento das investigações referentes 
aos casos notificados como suspeitos e/ou 
confirmados deve ocorrer até o prazo máximo de 60 
dias da data de notificação, exceto: 
A) Sarampo 
B) Raiva 
C) Dengue 
D) Tétano 
 

21- O encerramento das investigações referentes 
aos casos notificados como suspeitos e/ou 
confirmados de Hepatites Virais deve ocorrer até o 
prazo máximo de ___ dias da data de notificação. 
A) 60 dias 
B) 240 dias 
C) 180 dias 
D) 540 dias 
 
22- No Pré-Natal a primeira consulta deve ser feita 
uma avaliação global da paciente. Devem ser objeto 
de especial atenção, nos antecedentes obstétricos, 
as complicações como insuficiência renal e 
hipertensão arterial, a dependência química, o  

abuso de álcool ou de narcóticos e o tabagismo. Os 
exames que devem ser feitos nesta primeira 
consulta incluem: hemograma completo com 
contagem de reticulócitos; eletroforese de 
hemoglobina; exames para detectar lesão renal e 
acometimento hepático; determinação dos 
estoques de ferro; glicemia; ácido úrico; sorologia, 
entre outros.  A solicitação da sorologia inclui as 
doenças: 
A) Hepatite A, B e C; HIV l e ll; HTLV l e ll; Rubéola; 
Sífilis; Toxoplasmose; Citomegalovírus 
B) Hepatite A, B e C; HIV l e ll; HTLV l e ll; Rubéola; 
Sífilis; Tuberculose; Dengue 
C) Hepatite A, B e C; HIV l e ll; HTLV l e ll; Dengue; 
Hanseníase; Toxoplasmose; Sífilis 
D) Hepatite A, B e C; HIV l e ll; HTLV l e ll; Sarampo; 
Citomegalovírus; Rubéola; Toxoplasmose 
 
23- Na implantação das Equipes de Saúde da Família 
é necessária a existência de equipe multiprofissional 
composta por, no mínimo, médico, enfermeiro, 
auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem 
e Agentes Comunitários de Saúde, com jornada de 
trabalho de 40 horas semanais para todos os seus 
integrantes, e responsável por, no máximo, ____ 
habitantes, sendo a média recomendada de ____ 
habitantes, assinale a alternativa correta: 
A) 2.500 habitantes, sendo a média recomendada de 
1.500 habitantes 
B) 4.000 habitantes, sendo a média recomendada de 
3.000 habitantes 
C) 4.500 habitantes, sendo a média recomendada de 
3.500 habitantes 
D) 6.000 habitantes, sendo a média recomendada de 
5.000 habitantes 
 

24- Para implantação da estratégia de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) nas Unidades Básicas 
de Saúde como uma possibilidade para a 
reorganização inicial da Atenção Básica. São itens 
necessários à organização da implantação dessa 
estratégia, exceto: 
A) A existência de uma Unidade Básica de Saúde, 
inscrita no Cadastro Geral de estabelecimentos de 
saúde do Ministério da Saúde, de referência para os 
ACS e o enfermeiro supervisor 
B) A existência de um enfermeiro para até 50 ACS, o 
que constitui uma equipe de ACS 
C) O cumprimento da carga horária de 40 horas 
semanais dedicadas à equipe de ACS pelo enfermeiro 
supervisor e pelos ACS 
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D) Definição das microareas sob responsabilidade de 
cada ACS, cuja população não deve ser superior a 750 
pessoas 
 
25- A Atenção Básica considera o sujeito em sua 
singularidade, na complexidade, na integralidade e 
na inserção sócio-cultural e busca a promoção de 
sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a 
redução de danos ou de sofrimentos que possam 
comprometer suas possibilidades de viver de modo 
saudável. Tem a Saúde da Família como estratégia 
prioritária para sua organização de acordo com os 
preceitos do Sistema Único de Saúde. A Atenção 
Básica tem como fundamentos, exceto: 
A) Desenvolver relações de vínculo e 
responsabilização entre as equipes e a população 
adstrita garantindo a continuidade das ações de 
saúde e a longitudinalidade do cuidado 
B) Estimular a participação popular e o controle social 
C) Valorizar os profissionais de saúde por meio do 
estímulo e do acompanhamento constante de sua 
formação e capacitação 
D) Efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a 
saber: integração de ações programáticas e demanda 
espontânea; articulação das ações de promoção à 
saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, 
tratamento, reabilitação e emergências clínicas, 
trabalho de forma interdisciplinar e em equipe, e 
coordenação do cuidado na rede de serviços 
 
26- Sobre a Ancilostomíase é correto afirmar, 
exceto: 
A) É uma infecção intestinal causada por Bacilo gram-
negativo com flagelo polar 
B) O quadro clínico é representado por um quadro 
gastrointestinal agudo caracterizado por náuseas, 
vômitos, diarréia, dor abdominal e flatulência 
C) O reservatório da doença é apenas o homem 
D) A transmissão ocorre quando essas larvas 
infectantes penetram na pele, geralmente pelos pés 
 
27- A cetoacidose é uma complicação 
potencialmente letal, ocorre particularmente em 
pacientes com Diabetes tipo I, sendo algumas vezes 
a primeira manifestação da doença. O diabetes tipo 
II, que mantém uma reserva pancreática de insulina, 
raramente desenvolve essa complicação, mas isso 
pode ocorrer em intercorrências em que há elevada 
produção de hormônios contra-reguladores. Sobre a 
Cetoacidose podemos afirmar, exceto: 

A) Os principais fatores precipitantes são: infecção, 
omissão da aplicação de insulina, abuso alimentar, 
uso de medicações hiperglicemiantes, entre outros 
B) O quadro clínico consiste em polidipsia, poliúria, 
enurese, hálito cetônico, fadiga, visão turva, náuseas 
e dor abdominal, além de vômitos, desidratação, 
hiperventilação e alterações do estado mental 
C) Intercorrências graves como:  Acidente Vascular 
Cerebral, Infarto  Agudo do Miocárdio ou traumas 
não interferem no aparecimento desta complicação 
D) Complicações como: Choque, Distúrbio Hidro-
eletrolítico, Insuficiência renal, Pneumonia de 
aspiração, Síndrome de Angústia Respiratória e 
Edema Cerebral em crianças, ocorrem quando o seu 
quadro se agrava 
 
28- Sobre a Síndrome Hiperosmolar Não-Cetótica, 
podemos afirmar, exceto: 
A) A síndrome hiperosmolar é um estado de 
hipoglicemia grave (< 60 a 70mg/dL), desidratação e 
alteração do estado mental, na ausência de cetose 
B) Os indivíduos de maior risco são os idosos (> 60 
anos), cronicamente doentes, debilitados ou 
institucionalizados, com mecanismos de sede ou 
acesso à água prejudicada 
C) Fatores precipitantes são doenças agudas 
(acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio ou 
infecções, particularmente pneumonia), uso de 
glicocorticóides ou diuréticos, cirurgias, entre outros 
D) Ocorre apenas no diabetes tipo II, porque um 
mínimo de ação insulínica preservada nesse  tipo de 
diabetes pode prevenir a cetogênese 
 
29- Neuropatia diabética é a complicação mais 
comum do diabetes, compreendendo um conjunto 
de síndromes clínicas que afetam o sistema nervoso 
periférico sensitivo, motor e autonômico, de forma 
isolada ou difusa, nos segmentos proximais ou 
distais, de instalação aguda ou crônica, de caráter 
reversível ou irreversível, manifestando-se 
silenciosamente ou com quadros sintomáticos 
dramáticos. Sobre a Neuropatia podemos afirmar, 
exceto: 
A) Nos casos de neuropatia simétrica 
sensitivomotora distal pode se manifestar por 
sensação de queimação, choques, agulhadas, 
formigamentos, dor a estímulos não-dolorosos, 
câimbras, fraqueza, sem alteração de percepção da 
temperatura  
B) Pacientes com diabetes devem ser avaliados,  
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anualmente, para presença de neuropatia periférica 
distal, usando testes de sensação dolorosa, táctil, 
térmica, vibratória, motora e limiar percepção 
cutânea 
C) O diagnóstico da neuropatia autonômica 
cardiovascular é feito pela taquicardia em repouso ou 
por teste provocativo e por hipotensão postural 
medida por redução de pressão sistólica 
D) O tratamento sintomático da neuropatia periférica 
e da neuropatia autonômica requer controle 
glicêmico e analgesia simples 
 
30- Acidente causado por serpentes do gênero 
Micrurus, leva a quadro neuroparalítico, como: 
paralisia neuromuscular (ptose palpebral, distúrbios 
de acomodação visual, de olfato e paladar, 
sialorréia, ptose mandibular) sem outros sinais e 
sintomas concomitantes. Este tipo de acidente é 
reconhecido como, assinale alternativa correta: 
A) Acidente laquético 
B) Acidente elapídico 
C) Acidente botrópico 
D) Acidente crotálico 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 




