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CONHECIMENTOS GERAIS – 12 QUESTÕES
Texto para as questões 1 e 2

“Ressaltamos a necessidade da opção pela abertura da prisão à sociedade e, reciprocamente, da sociedade à prisão.
Um dos elementos mais negativos das instituições carcerárias, de fato, é o isolamento do microcosmo prisional do
macrocosmo social, simbolizado pelos muros e grades. Até que não sejam derrubados, pelo menos simbolicamente,
as chances de “ressocialização” do sentenciado continuarão diminutas. Não se pode segregar pessoas e, ao mesmo
tempo, pretender a sua reintegração. Todavia, a questão é mais ampla e se relaciona com a concepção de
“reintegração social”, conceito que decididamente preferimos aos de “ressocialização” e “tratamento”. “Tratamento” e
“ressocialização” pressupõem uma postura passiva do detento e ativa das instituições: são heranças anacrônicas da
velha criminologia positivista que tinha o condenado como um indivíduo anormal e inferior que precisava ser
(re)adaptado à sociedade, considerando acriticamente esta como “boa” e aquele como “mau”. Já o entendimento da
reintegração social requer a abertura de um processo de comunicação e interação entre a prisão e a sociedade, no
qual os cidadãos reclusos se reconheçam na sociedade e esta, por sua vez, se reconheça na prisão”.
RESSOCIALIZAÇÃO OU CONTROLE SOCIAL: Uma abordagem crítica da “reintegração social” do sentenciado
(Alessandro BARATTA. Universidade de Saarland; Alemanha Federal).

1. Quanto o autor diz que “o entendimento da reintegração social requer a abertura de um processo de
comunicação e interação entre a prisão e a sociedade, no qual os cidadãos reclusos se reconheçam na sociedade
e esta, por sua vez, se reconheça na prisão”, ele faz uma análise que denota, exceto:
a) Reciprocidade
b) Mutualidade
c) Unilateralidade
d) Correlação
2. O trecho “são heranças anacrônicas da velha criminologia positivista” remete ao significado de anacrônico, o
qual tem sinônimos corretos na alternativa:
a) Obsoleto, retrógrado, antiquado
b) Cronológico, arcaico, adequado
c) Imutável, permanente, rudimentar
d) Elementar, contemporâneo, conservador
3. Assinale a alternativa que apresenta todas as palavras escritas de acordo com o Novo Acordo Ortográfico da
Língua Portuguesa, que entra em vigência oficial a partir de 2016:
a) Vôo – Feiúra – Enjôo
b) Polo – pelo – contrassenso
c) Neossimbolista – microondas – sub-bibliotecário
d) Ex-aluno – Inter-estelar – Pára-quedas
4. Analise os grupos de palavras abaixo e responda:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Heróico – Assembleia – Jiboia
Heroico – Européia – Jóia
Europeia – Assembleia – Joia
Céu – herói – chapéu
Chapéu – cinquënta – idéia
Ideia – véu – cinquenta
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Quais as alternativas que estão em consonância com o que prevê o Novo Acordo Ortográfico da Língua
Portuguesa, que entra em vigência oficial a partir de 2016:
a) II, III e V
b) Somente II
c) Somente IV
d) III, IV e VI
5. Em relação às normas de concordância verbal e nominal, está adequadamente escrita a sentença:
a) Deve haverem pistas para encontrar o suspeito.
b) Fazia cinco dias que eu não a via.
c) Os funcionários não podem cometerem mais erros.
d) São questões difíceis de responderem.
6. Assinale a alternativa em que a pontuação está usada corretamente na frase de Pedro Bial:
a) O que é amar! Amar é olhar para dentro de si mesmo e dizer: eu quero é viver intensamente.
b) O que é amar? Amar é olhar para dentro de si mesmo e dizer, eu quero é viver intensamente.
c) O que é amar? Amar, é olhar para dentro de si mesmo, e dizer: eu quero é viver intensamente.
d) O que é amar? Amar é olhar para dentro de si mesmo e dizer: eu quero é viver intensamente.
7. Qual o valor de t na equação abaixo?
a)
b)
c)
d)

2𝑡 2 = −8𝑡

-4
-3
-2
2

8. Qual o valor de r na matriz abaixo?
det 𝑀
a)
b)
c)
d)

4
6
8
10

4
2

16
=0
𝑟

9. Henrique fez um empréstimo a juros simples de R$ 5.000,00 e pagou em 120 dias. Se ele pagou R$ 200,00 de
juros, qual foi a taxa de juros mensal que o banco cobrou?
a) 4%
b) 3%
c) 2%
d) 1%

10. Analise as notícias abaixo sobre economia:

I.

II.

O crescimento da economia brasileira em 2012 e 2013 foi revisado agora em novembro desse ano para cima após
a incorporação de novas informações provenientes de pesquisas anuais elaboradas pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística. O IBGE tem até dois anos de defasagem para divulgar os dados definitivos da economia
brasileira;
No ranking de países mais ricos do mundo divulgado agora em novembro pela Global Finance Magazine, o critério
utilizado foi o PIB per capita corrigido pela paridade de poder de compra. Nesses critérios, o Brasil está no grupo
dos 20 países mais ricos do mundo.
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Quanto à essas afirmações:
a) Ambas estão corretas.
b) Ambas estão incorretas.
c) Somente a afirmação I está correta.
d) Somente a afirmação I está incorreta.
11. Trata-se de um país localizado no Oriente Médio, que atualmente enfrenta uma guerra civil:
a) Espanha
b) Turquia
c) Bulgária
d) Síria
12. Aleijadinho foi um importante escultor, entalhador e arquiteto do Brasil colonial. Nascido em Minas Gerais, por
volta de 40 anos de idade, começou a desenvolver uma doença degenerativa nas articulações.
O verdadeiro nome de Aleijadinho era:
a) José Maria Lopes Azevedo
b) Fernando Arruda da Cunha
c) Antônio Francisco Lisboa
d) Cavalcante Lopes de Moraes

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 28 QUESTÕES
13. Constituem-se diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no
Sistema Prisional (PNAISP), exceto:
a) Promoção da cidadania e inclusão das pessoas privadas de liberdade por meio da articulação com os
diversos setores de desenvolvimento social, como educação, trabalho e segurança.
b) Controle e/ou redução dos agravos mais frequentes que acometem a população privada de liberdade no
sistema prisional.
c) Promoção de iniciativas de ambiência humanizada e saudável com vistas à garantia da proteção dos
direitos dessas pessoas.
d) Intersetorialidade para a gestão integrada e racional e para a garantia do direito à saúde.
14. Os serviços de saúde nos estabelecimentos prisionais serão conformados de acordo com a população prisional e o
funcionamento dos serviços, classificando-se em quantas faixas?
a) Duas faixas
b) Três faixas
c) Quatro faixas
d) Cinco faixas
15. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, dentre outros nos termos seguintes, não incluindo:
a) Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras,
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.
b) Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.
c) A pena, quando possível será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do
delito, a idade e o sexo do apenado.
d) Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.

3

Prefeitura Municipal de São Cristóvão do Sul/SC – Edital 04/2015
Processo Seletivo para contratação de profissionais para a PNAISP – Cargo: Enfermeiro/a

16. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social,
exceto:
a) Fundo de garantia do tempo de serviço.
b) Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.
c) Décimo terceiro salário com base na remuneração parcial ou no valor da aposentadoria.
d) Participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação
na gestão da empresa, conforme definido em lei.
17. “Nas empresas de mais _____ empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade
exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores”.
A alternativa que completa corretamente a frase acima é:
a) 50 empregados
b) 100 empregados
c) 150 empregados
d) 200 empregados
18. De acordo com o Plano Operativo Estadual de Saúde no Sistema Penitenciário, de maio de 2004, Santa Catarina
possui _____ unidades prisionais.
Complete a frase com a alternativa correta:
a) 29
b) 30
c) 31
d) 32
19. A Constituição Federal, capítulo I, “Dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos e deveres individuais e
coletivos”, afirma:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período
de amamentação
A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo
do apenado;
É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;
O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a
assistência da família e de advogado;
A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo
do apenado;
É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;
a)
b)
c)
d)

Estão corretas as alternativas I, II, IV, VI.
Todas estão corretas.
Somente a VI está incorreta.
Estão corretas as alternativas I, III, IV, V e VI.

20. Segundo a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional
(PNAISP), as unidades prisionais que contenham até 100 (cem) custodiados, o serviço de saúde têm
funcionamento mínimo de:
a) 6 horas semanais
b) 12 horas semanais
c) 20 horas semanais
d) 30 horas semanais
21. Segundo a Portaria nº 482, de 1º de abril de 2014, a Equipe de Atenção Básica Prisional tipo I terá composição
mínima de:
a) 1 (um) enfermeiro; 1 (um) médico; 1 (um) técnico de enfermagem/auxiliar de enfermagem; e 1 (um)
técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde bucal.
b) 1 (um) cirurgião-dentista; 1 (um) enfermeiro; 1 (um) médico; 1 (um) técnico de enfermagem/auxiliar de
enfermagem; e 1 (um) técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde bucal.
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c) 1 (um) cirurgião-dentista; 2 (dois) enfermeiros; 1 (um) médico; 2 (dois)
enfermagem/auxiliares de enfermagem; e 1 (um) técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde
d) 1 (um) cirurgião-dentista; 2 (dois) enfermeiros; 1 (um) médico; 3 (três)
enfermagem/auxiliares de enfermagem; e 1 (um) técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde

técnicos
bucal.
técnicos
bucal.

de
de

22. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para:

I.
II.
III.

Os presos maiores de sessenta anos;
Os analfabetos;
Os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

Estão corretos os itens:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II e III
23. No âmbito da avaliação das organizações de saúde, três aspectos abarcam este processo e foram descritos como
tríade de Donabedian. São classificados como:
a) Estrutura, processo e resultado.
b) Avaliação, organização e acreditação.
c) Mensuração, planejamento e avaliação.
d) Processos, fiscalização e contextualização.
24. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o processo que determina qualitativamente e quantitativamente,
mediante métodos apropriados, o valor de uma coisa ou de um acontecimento é definido como:
a) Acreditação
b) Avaliação
c) Consultoria
d) Assistência
25. Competência gerencial é considerada uma noção complexa, visto que requer o envolvimento de várias categorias
de competência e o exercício das dimensões destas competências, ou seja:
a) Conhecimentos, habilidades e atitudes.
b) Recursos, aprendizado e comprometimento.
c) Responsabilidades, estratégias e julgamento.
d) Escolhas, decisões e capacidades.
26. Das habilidades assistenciais do enfermeiro, associadas ao controle de qualidade, é correto afirmar:
a) Orientar a equipe sobre o plano de cuidados elaborado pelo enfermeiro para cada paciente, esclarecendo
os pressupostos científicos e de qualidade que norteiam os planos.
b) Esclarecer os resultados a serem alcançados pela equipe na assistência a cada paciente, clarificando
impacto do alcance destes resultados para a qualidade assistencial.
c) Dar retorno à equipe dos resultados alcançados, reforçando o sentimento de conquista e criando a crença
da efetiva busca dos resultados prescritos.
d) Determinar, com base nos diagnósticos de enfermagem, os resultados a serem atingidos por meio de
intervenções.
27. O gerente de casos de enfermagem necessita de uma gama de habilidades para executar suas ações. As
habilidades necessárias ao gerente de casos estão relacionadas conforme a interdependência e inter-relação. São
habilidades interpessoais necessárias ao gerente de casos de enfermagem:
a) Trabalho em equipe, Comunicação e Colaboração.
b) Organização, Gerenciamento de tempo, Priorização e Liderança.
c) Observação e Negociação.
d) Resolução de problemas, Assistência e Pesquisa.
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28. Com relação ao período prodrômico ou catarral do Sarampo, é incorreto afirmar:
a) Tem duração de 6 dias, no início da doença surge febre, acompanhada de tosse produtiva, corrimento
seromucoso do nariz e dor nos olhos, conjuntivite e fotofobia.
b) Os linfonodos estão pouco aumentados na região cervical e, algumas vezes, os intra-abdominais dão
reações dolorosas no abdome.
c) O rash exantemático é máculo-papular, de cor avermelhada, com distribuição em sentido céfalo-caudal.
No primeiro dia, surge na região retro-articular e face, dois a três dias depois do seu início estende – se
ao tronco, e nas extremidades, persistindo por 5-6 dias.
d) Nas últimas 24 horas do período, surge na altura dos pré- molares, na região genmiana, o sinal de Koplik
- pequenas manchas brancas com halo eritematoso, consideradas sinal patognomônico do sarampo.
29. Com relação à Shigelose, leia as afirmativas e assinale a alternativa correta:

I.
II.
III.

Infecção bacteriana de expressão clínica pleomórfica, podendo se manifestar através de formas assintomáticas ou
sub-clínicas, ou formas graves e tóxicas. Nas formas graves, a shigelose é doença aguda toxêmica, caracterizada
por febre, diarréia aquosa, que pode ser volumosa e com dor abdominal.
A infecção é adquirida pela ingestão de água contaminada ou de alimentos preparados com água contaminada.
Também está demonstrado que as Shigelas podem ser transmitidas por contato pessoal.
A frequência das infecções por Shigella aumenta com a idade da criança. No Brasil, a prevalência dessa bactéria é
de 8 a 10% em crianças com menos de um ano de idade e de 15 a 18% em crianças com mais de 2 anos. Os
índices de prevalência nos adultos são semelhantes aos encontrados em crianças com mais de dois anos.
a)
b)
c)
d)

Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

30. “Taenia solium é a tênia da carne de ____________ e a Taenia saginata é a da carne ________. Esses dois
cestódeos causam doença intestinal (teníase) e os ovos da ______________ desenvolvem infecções somáticas
(cisticercose)”.
Complete corretamente as lacunas e assinale a alternativa correta:
a) Porco; Vaca; Taenia saginata.
b) Porco; Vaca; Taenia solium.
c) Vaca; Porco; Taenia saginata.
d) Vaca; Porco; Taenia solium.
31. Segundo a Escala de Sinais e Sintomas de Doenças no Critério Rio de Janeiro/Caracas para infecção por HIV, são
doenças clínicas que caracterizam 2 pontos, exceto:
a) Anemia e/ou linfopenia e/ou trombocitopenia.
b) Astenia (mais de 1 mês, excluída a tuberculose como causa básica).
c) Caquexia (perda involuntária de + de 10% do peso corporal, excluída a tuberculose como causa básica).
d) Candidíase oral ou leucoplasia pilosa.
32. Em 1994, foi comprovado que o uso da zidovudina (AZT) pela gestante infectada na gestação e durante o parto,
bem como pelo recém-nascido, pode levar a uma redução de até 2/3 no risco de transmissão do HIV da mãe para
o filho, sendo que o retroviral deverá ser aplicado à criança:
a) Durante as primeiras 2 semanas de vida.
b) Durante as primeiras 3 semanas de vida.
c) Durante as primeiras 6 semanas de vida.
d) Durante as primeiras 10 semanas de vida.
33. O vírus rábico é neurotrópico e sua ação ao nível do sistema nervoso central, causa um quadro clinico
característico de:
a) Encefalite aguda
b) Processos demenciais
c) Obnubilação e coma
d) Delirium
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34. Com relação aos cuidados de enfermagem na administração da Imunoglobulina anti-tetânica (IGHAT), é correto
afirmar:
a) Deve ser administrado somente por via IM devido aos conservantes, administrado em duas massas
musculares diferentes.
b) Deve ser administrado somente por via IM devido aos conservantes, administrado em aplicação única.
c) Deve ser administrado via IM em duas massas musculares diferentes ou por via endovenosa diluído em
Solução Glicosada á 5% lentamente.
d) Deve ser administrado via IM em aplicação única ou por via endovenosa diluído em Solução Fisiológica á
0,9% lentamente.
35. A Gavagem será feita em todos os prematuros com peso inferior a 1800g e/ou idade gestacional menor que 35
semanas, ou naqueles em que a deglutição e/ou sucção sejam insuficiente. A Gavagem contínua segue o
esquema alimentar semelhante ao da gavagem intermitente, na gavagem contínua, entretanto, a quantidade de
alimento é calculada para 24 horas e injetada de maneira constante, com bomba de infusão. Inicia-se com:
a) 0,5 a 1 ml/hora. Usa-se em prematuro de peso menor a 1.000 g e/ou que não tolera a gavagem
intermitente.
b) 1 a 2 ml/hora. Usa-se em prematuro de peso menor a 1.250 g e/ou que não tolera a gavagem
intermitente.
c) 0,5 a 1 ml/hora. Usa-se em prematuro de peso menor a 1.250 g e/ou que não tolera a gavagem
intermitente.
d) 1 a 2 ml/hora. Usa-se em prematuro de peso menor a 1.000 g e/ou que não tolera a gavagem
intermitente.
36. Todo o material necessário para a reanimação deve ser preparado, testado e disponível em local de fácil acesso,
antes do nascimento de qualquer recém-nascido. Para o material de aspiração deve-se ter a disposição:
a) Sondas de aspiração traqueal (n° 4 e 6) e sondas nasogástricas (n° 2 e 4).
b) Sondas de aspiração traqueal (n° 6 e 8) e sondas nasogástricas (n° 4 e 6).
c) Sondas de aspiração traqueal (n° 8 e 10) e sondas nasogástricas (n° 6 e 8).
d) Sondas de aspiração traqueal (n° 10 e 12) e sondas nasogástricas (n° 8 e 10).
37. Com relação à Cianose no recém-nascido, leia as afirmativas e assinale a alternativa correta:

I.
II.
III.

Surge a uma saturação de 75 a 85%, correspondente a uma Pa02 entre 32 e 52 mmHg.
A cianose pode ser central (por hipoxemia) ou periférica (por má perfusão das extremidades). A cianose periférica
é habitual nas primeiras horas de vida, sobretudo em prematuros, e é frequentemente associada à hipotermia.
Não requer a administração de oxigênio.
A cianose é as vezes evidente mas, com muita frequência, sua presença é difícil de avaliar. Os melhores locais
para avaliar a presença ou não de cianose no recém-nascido são as extremidades e o lábio.
a)
b)
c)
d)

Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

38. Quando a data e o período do mês não forem conhecidos, a IG e a DPP serão inicialmente determinadas por
aproximação, basicamente, pela medida da altura do fundo do útero e do toque vaginal, além da informação
sobre a data de início dos movimentos fetais. Pode-se utilizar a altura uterina mais o toque vaginal, considerando
os seguintes parâmetros:
a) Na 8ª semana o útero corresponde a três vezes o tamanho habitual.
b) Na 10ª semana enche a pelve de modo que é palpável na sínfise púbica.
c) Na 16ª semana o fundo uterino encontra-se entre a sínfise púbica e a cicatriz umbilical.
d) Na 24ª semana o fundo do útero encontra-se na altura da cicatriz umbilical.
39. Muitas gestantes não conhecem seu peso habitual antes da gestação. Nesses casos, pode-se fazer o controle do
aumento de peso registrando os aumentos semanais, aceitando como normal um aumento médio de:
a) 200 g por semana no segundo trimestre e de 100 g no terceiro trimestre.
b) 300 g por semana no segundo trimestre e de 200 g no terceiro trimestre.
c) 200 g por semana no segundo trimestre e de 300 g no terceiro trimestre.
d) 400 g por semana no segundo trimestre e de 300 g no terceiro trimestre.
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40. A terapia nutricional é parte fundamental do plano terapêutico do diabetes, podendo reduzir a hemoglobina
glicada entre 1-2%. Cerca de 80% dos pacientes recém-diagnosticados são obesos. Para esses, as medidas para
o controle de peso adquirem uma importância ainda maior. Alguns aspectos merecem destaque:

I.
II.
III.

A abordagem primária para alcançar a perda de peso é mudanças de estilo de vida, incluindo não apenas a
redução da ingestão calórica, mas, também, o aumento da atividade física. É importante salientar que perdas
modestas de peso da ordem de 5% a 10% trazem benefícios metabólicos significativos.
A dieta deverá apresentar redução de 500kcal a 1.000kcal do valor energético diário previsto, que permitem
perdas ponderais de 0,5kg a 1kg por semana. Para a maioria dos pacientes, a perda de peso pode ser alcançada
com uma dieta com 1.000-1200kcal/dia (mulheres) e 1.200-1.600kcal/dia (homens).
Pacientes que não conseguem emagrecer podem estar precisando de maior suporte emocional ou orientação
nutricional mais individualizada para vencer o desafio da mudança de estilo de vida.
a)
b)
c)
d)

Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

DESTAQUE AQUI
1
11
21
31

2
12
22
32

3
13
23
33

4
14
24
34

5
15
25
35

6
16
26
36

7
17
27
37

8
18
28
38

9
19
29
39

10
20
30
40
8

