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PROCESSO SELETIVO Nº.001/2021

 CADERNO DE PROVAS

FUNÇÃO: ENFERMEIRO DA FAMÍLIA

PORTUGUÊS 

1-Assinale a alternativa que contém a correta grafia das palavras em língua portuguesa:

A) Bicarbonato – infrigir – percrustar – reinvidicar.

B) Bicarbonato – infringir – perscrutar – reivindicar.

C) Bicabornato – infringir – percrustar – reinvidicar.

D) Bicabornato – infrigir – perscrutar – reivindicar.

(Questões 2 e 3)

2-O discurso de Fernando Pessoa associa êxito profissional a 

A) competência e equilíbrio nas decisões para não ter que voltar atrás e

refazer o que foi dado como concluído. 

B)  reconhecimento  de  que  não  há  verdades  absolutas  e  busca  de

conhecimento para proceder sempre corretamente. 
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C) destemor e confiança no que faz, para que falhas sejam evitadas por

meio da adoção de uma postura pudente e equilibrada. 

D) determinação e seriedade a ponto de ter coragem de fazer mudanças,

sempre que necessárias, buscando o acerto, sem jamais persistir no erro

3- “Não é o trabalho — mas o saber trabalhar — que é o segredo do êxito no trabalho.” 

O que se afirma, respectivamente, sobre os termos em negrito na frase em destaque está

correto em 

A) Ambos são conectivos com a função de restringir a ideia explicitada

no pensamento que lhes antecede. 

B) Um estabelece relação de compensação com a ideia a que se liga, e o

outro reforça a negação anterior.

C) O elemento coesivo indica contraste, e o outro termo, restrição.

D)  O  primeiro  opõe  ideias,  e  o  segundo  introduz  uma  oração  com

função predicativa.

4-Com base nos versos de Cecília Meireles responda:

Fiz uma canção para dar-te;

porém tu já estavas morrendo.

A Morte é um poderoso vento.

E é um suspiro tão tímido, a Arte...

[...]

E agora fecho grandes portas

sobre a canção que chegou tarde.

E sofro sem saber de que Arte

se ocupam as pessoas mortas.

Por isso é tão desesperada

a pequena, humana cantiga.

Talvez dure mais do que a vida.

Mas à Morte não diz mais nada.

(MEIRELES, Cecília)



Esses versos de Cecília Meireles, dedicados ao marido

A) reafirmam o valor da arte poética. 

B) revelam sua dor sublimada em poesia.

C) relativizam a contraditória condição humana. 

D) evidenciam a busca de sentido para sua existência. 

5- Sobre concordância verbal, analise:

Janelas de ontem e de hoje

Os velhinhos de ontem costumavam, sobretudo nos fins

de tarde, abrir as janelas das casas e ficar ali, às vezes com os

cotovelos apoiados em almofadas, esperando que algo

acontecesse: a aproximação de um conhecido, uma correria de

crianças, um cumprimento, uma conversa, o pôr do sol, a

aparição da lua.

Eles se espantariam com as crianças e os jovens de hoje,

fechados nos quartos, que ligam o computador, abrem as

janelas da Internet e navegam por horas por um mundo de

imagens, palavras e formas quase infinitas.

O homem continua sendo um bicho muito curioso. O

mundo segue intrigando-o.

O que ninguém sabe é se o mundo está cada vez maior

ou menor. O que eu imagino é que, de suas janelas, os

velhinhos viam muito pouca coisa, mas pensavam muito sobre

cada uma delas. Tinham tempo para recolher as informações

mínimas da vida e matutar sobre elas. Já quem fica nas janelas

da Internet vê coisas demais, e passa de uma para outra quase

sem se inteirar plenamente do que está vendo. Mudou o tempo

interior do homem, mudou seu jeito de olhar. Mudaram as

janelas para o mundo - e nós seguimos olhando, olhando,

olhando sem parar, sempre com aquela sensação de que

somos parte desse espetáculo que não podemos parar de olhar,



seja o cachorro de verdade que se coça na esquina da padaria,

seja o passeio virtual por Marte, na tela colorida.

(Cristiano Calógeras)

As normas de concordância verbal estão plenamente respeitadas na frase:

A) Suspeitamos sempre que as riquezas que nos oferece o mundo parecem

exceder o limite da nossa compreensão

B) Não importa o que sejam, se um cachorro ou o planeta Marte, qualquer

imagem são capazes de atrair as atenções do nosso olhar.

C) Ninguém fica tanto tempo nas janelas das casas sem matutarem sobre o

sentido do que vêem.

D) Pouca coisa, em meio a tantas novidades da vida moderna, são capazes

de deixar perplexas as crianças de hoje.

CONHECIMENTOS GERAIS, ATUALIDADES E LEGISLAÇÃO 

6- O que é COVID-19?

A)  A  COVID-19  é  uma  doença  causada  pelo  coronavac,  denominado

SARS-CoV-2,  que  apresenta  um  espectro  clínico  variando  de  infecções

assintomáticas a quadros graves.

B)  A  COVID-19  é  uma  doença  causada  pelo  coronavírus,  denominado

SARS-CoV-1,  que  apresenta  um  espectro  clínico  variando  de  infecções

assintomáticas.

C)  A  COVID-19  é  uma  doença  causada  pelo  coronavírus,  denominado

SARS-CoV-2,  que  apresenta  um  espectro  clínico  variando  de  infecções

assintomáticas a quadros graves.

D)  A  COVID-19  é  uma  doença  causada  pelo  coronavac,  denominado

SARS-CoV-1,  que  apresenta  um  espectro  clínico  variando  de  infecções

assintomáticas a quadros graves.



7- Qual das alternativas contém apenas vacinas contra a covid-19?

A) VIP/VOP e AstraZeneca

B) CoronaVac e AstraZeneca

C) HPV e BioNTech

D) Rotavírus e CoronaVac

8- Quais destes acontecimentos faz 20 e 30 anos em 2021?

A) Primavera árabe e Atentados de 11 de setembro

B) Fim da Guerra no Golfo e Coroação de Dom Pedro II no Brasil

C) Fim da Guerra no Golfo e Fim da Guerra Fria

D) Atentado de 11 de setembro e Fim da Guerra do Golfo

9- O que é Pix?

A) Meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central do Brasil.

B) Plano de investimento de baixo risco do Banco do Brasil.

C) Conjunto de formas de pagamento realizados por subadquirentes.

D) Forma de pagamento online.

10- O que é o Amazônia-1?

A) Primeiro satélite totalmente desenvolvido pelo Brasil para monitorar a

Amazônia  e  outros  biomas  brasileiros,  que  foi  lançado  no  dia  28  de

fevereiro  de  2021  do  Centro  de  Lançamento  de  Alcântara  (CLA),  no

Brasil.



B) Primeiro satélite brasileiro de coleta de dados, que foi lançado no dia 9

de  fevereiro  de  1993  do  Centro  de  Controle  de  Wallops,  nos  Estados

Unidos.

C) Plano do governo brasileiro que tem como objetivo o desenvolvimento

sustentável na Amazônia.

D) Primeiro satélite totalmente desenvolvido pelo Brasil para monitorar a

Amazônia  e  outros  biomas  brasileiros,  que  foi  lançado  no  dia  28  de

fevereiro de 2021 do Centro de Lançamento Satish Dhawan Space Centre,

na Índia.

11- Complete as lacunas corretamente do trecho retirado do Hino de Agrolândia:

“Agrolândia, terra de _______ matas,

Tua gente tem encantos,

Teu céu tem mais________.

Agrolândia, o teu povo é __________

Modelo para o Estado,

De alegria e valor...”

A) verdes - azul - dedicado

B) muitas – anil - dedicado

C) verdes – anil- delicado

D)muitas – azul- honesto

12- Sobre o conceito de cultura, é correto afirmar:

A) A cultura é universal e definida pela política, economia e educação das

sociedades em que se desenvolve.

B) A cultura é sinônimo de educação e envolve o saber sobre a arte, as leis

e a moral.

C) A cultura é conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado

grupo social.



D) A cultura representa uma rede de significados que foi imposta pelos

povos da antiguidade.

13- Quais as cidades que fazem Limite com Agrolândia:

A)  Trombudo Central, Agronômica, Otacílio Costa, Atalanta, Petrolândia,

Braço do Trombudo.

B)  Braço  do  Trombudo,  Atalanta,  Trombudo  Central,  Rio  do  Sul,

Laurentino, Otacílio Costa.

C) Trombudo Central, Atalanta, Ituporanga, Braço de Trombudo, Rio do

Sul, Laurentino.

D)Otacílio  Costa,  Atalanta,  Imbuia,  Trombudo  Central,  Braço  do

Trombudo, Petrolândia.

14- Qual a área geográfica do Município de Agrolândia:

A) Área: 207.554 Km²

B) Área: 225.554 Km²

C) Área: 225.574 Km²

D) Área: 205.723Km²

15- A sustentabilidade é um conceito fundamental na política de segurança do meio

ambiente e da saúde, nas empresas. Esse conceito visa:

A) Buscar,  permanentemente,  o  aumento  de  produtividade  e  do

crescimento econômico, gerando emprego e renda.

B) Conciliar  produção  e  crescimento  econômico  com  preservação  dos

recursos naturais.

C) Demonstrar  a  total  incompatibilidade  entre  crescimento  econômico,

geração de emprego, renda e preservação ambiental.

D) Preservar as fontes de recursos naturais, evitando uma maior exploração

desses recursos, de modo a evitar a degradação ambiental.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 



16- De acordo com o Código de Ética de Enfermagem, é considerada uma circunstância

agravante às infrações cometidas pelos profissionais de enfermagem:

A)Realizar ato sob emprego real de força física.

B) Realizar atos sob coação e/ou intimidação.

C) Confessar espontaneamente a infração.

D)Causar danos irreparáveis.

17- De acordo com o calendário de vacinação da criança, a alternativa que corresponde

a uma vacina que deve ser aplicada aos 12 meses de idade é:

A) Hepatite B

B) Tríplice viral

C) Pentavalente

D) Rotavírus

18- O Sistema único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de

saúde pública do mundo, composto pelo Ministério da Saúde, Estados e Municípios,

conforme determina a Constituição Federal. Cada ente tem suas corresponsabilidades.

Analise as afirmativas abaixo.

I.  Cabe ao  Ministério  da  Saúde formular,  normatizar,  fiscalizar,  monitorar  e  avaliar

políticas e ações. Em articulação com o Conselho Nacional de Saúde.

II. A Comissão Intergestores Tripatide (CIT) é o foro de negociação e pactuação entre

gestores federal, estadual e municipal, quanto aos aspectos operacionais do SUS.

III.  O  Conselho  de  Saúde  é  um  órgão  colegiado  composto  exclusivamente  por

profissionais de saúde e usuários, atuando na formulação de estratégias e no controle da

execução das políticas de saúde.

IV. A secretaria Municipal de Saúde (SMS) planeja, organiza, controla, avalia e executa

as  ações  e  serviços  de  saúde  em articulação  com o  conselho  municipal  e  a  esfera

estadual para aprovar e implantar o plano municipal de saúde.

Assinale a alternativa correta.

A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas



B) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas

C) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas

D) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas

19-São materiais usados para proteção ao redor da ferida, exceto:

A) Ácidos graxos essenciais (AGE)

B) Filmes transparentes

C) Hidrocolóides

D) Bandagens de camada múltipla

20- Na  perspectiva  da  saúde  da  família,  cabe  à  enfermagem  como  desafio  básico

redefinir sua_____, _____ e de ensino, com base, principalmente na _____ e no modelo

de atenção integral à saúde. A alternativa que preenche correta e respectivamente as

lacunas é:

A) técnica primária - secundária -atuação

B) população alvo - área de abrangência - conduta

C) situação social - intersetorial -atividade

D) prática assistencial - gerencial -epidemiologia crítica

21- São atribuições específicas do enfermeiro:

A)Supervisionar, coordenar e realizar atividades de educação permanente

dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e da equipe de enfermagem.

B)  Realizar o cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no

âmbito  da  unidade  de  saúde,  no  domicílio  e  nos  demais  espaços

comunitários (escolas, associações, entre outros), quando necessário.

C) Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação

compulsória e de outros agravos e situações de importância local.



D)Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do

cuidado mesmo quando esta  necessita  de  atenção  em outros  serviços  do

sistema de saúde.

22-São alguns dos princípios do SUS:

A) universalidade, centralização e desigualdade.

B) integralidade, descentralização e equidade.

C) parcialidade, oligarquia e descentralização.

D) dignidade, participação popular e igualdade.

23- A equipe de enfermagem constitui o grupo mais amplo do setor de saúde, e esse

número tende a aumentar devido às atividades que deverão ser desenvolvidas na atenção

primária e nos serviços especializados. Sendo assim, é correto afirmar:

A)  O  que  se  aprende  durante  a  faculdade  é  suficiente  para  o

desenvolvimento profissional durante toda a carreira.

B) O ponto de partida para que a educação de pessoal de enfermagem se

torne efetiva é a enfermagem ter na filosofia a crença do valor da educação

como um meio de crescimento de seus funcionários, contribuindo para a

melhoria da assistência à clientela.

C) O ponto de partida para que a educação de pessoal de enfermagem se

torne  efetiva  é  o  gestor  contratar  mais  funcionários  de  outras  áreas

profissionais para que o serviço seja executado com segurança e seriedade.

D) Os treinamentos ofertados pelo ministério da saúde não são de valor

profissional, uma vez que a prática difere da teoria.

24-Conforme  o  Código  de  Ética  da  Enfermagem  é  um  direito  do  profissional  de

enfermagem:

A) Exercer o função com responsabilidade e compromisso;

B) Fundamentar suas relações com equidade e prudência;



C) Responder recurso administrativo em liberdade;

D) Obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão;

25-A ocorrência coletiva de determinada doença que acomete sistematicamente grupos

humano em espaços limitados é chamada(o):

A) Surto;

B) Epidemia;

C) Endemia

D) Fatalidade;


