
Associação dos Municípios do Planalto 
Sul de Santa Catarina 

 

 
Associação dos Municípios do Planalto Sul de Santa Catarina 

Rua São João Batista     Centro 
Fone/Fax: (49) 3541-0855   -   amplasc@amplasc.org.br 

Campos Novos - SC   -   Cep 89620-000 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

CONCURSO PÚBLICO N°. 001/2015 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE VARGEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ENFERMEIRO (A) 

 
 
 
 

 

 

 

 

                                                                                    Vargem, 11 de Julho de 2015. 
 
 
 
 

 

N° 



Associação dos Municípios do Planalto 
Sul de Santa Catarina 

 

 
Associação dos Municípios do Planalto Sul de Santa Catarina 

Rua São João Batista     Centro 
Fone/Fax: (49) 3541-0855   -   amplasc@amplasc.org.br 

Campos Novos - SC   -   Cep 89620-000 

INSTRUÇÕES: 

1. O tempo de duração das provas é de 3 (três) horas, estando incluído nesse tempo a 

leitura das instruções. Não será permitida a saída da sala antes de transcorrido 30 

minutos do início das provas. 

2. Com o início das provas, encerra-se o tempo para qualquer questionamento: o 

entendimento das questões é parte integrante da prova. 

2.1 No dia de realização da prova não serão fornecidas, por qualquer membro da 

equipe da aplicação da prova e/ou autoridades presentes informações sobre o 

conteúdo e aos critérios de avaliação da prova. 

3. Durante a realização das provas é proibido: 

3.1 A comunicação entre os candidatos; 

3.2 A utilização de máquinas calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de 

cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou 

legislação; 

3.3 O porte mesmo que desligado, de quaisquer aparelhos eletro-eletrônicos tais 

como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, 

pendrive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de 

alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie; 

3.4 O uso de óculos escuros, salvo se prescrito em receita médica, ou quaisquer 

acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.; 

3.5 O porte de lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha; 

3.6 O porte de qualquer tipo de armamento; 

3.7 A ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em 

embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas; 

3.8 Ausentar-se da sala desacompanhado de pelo menos um fiscal; 

3.9 Entregar a prova antes de decorridos 30(trinta) minutos do seu início. 

4. O cartão resposta será o único documento para correção da prova, o candidato 

não poderá se identificar no caderno de provas e nem no cartão resposta, usando 

apenas um número que será dado aleatoriamente. O CANDIDATO SÓ PODERÁ SE 

IDENTIFICAR NO CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO. 

5. Será usado somente o cartão resposta para correção das provas. 

6. A simples posse, mesmo que desligado, ou o uso de qualquer material, objeto ou 

equipamento não permitido, no local d aprova, corredor e banheiros, constitui-se 

desobediência às normas do presente processo seletivo e implicará na exclusão do 

candidato do processo seletivo, sendo atribuída nota zero às provas já realizadas. 

7. Os 3(três) últimos candidatos de cada sala só poderão entregar o caderno de provas 

simultaneamente. 
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ENFERMEIRO (A) 
 
1.  “...Após estudos, discussão em grupo e trabalho com os hipertensos concluímos 

que é possível a aplicação do processo de enfermagem com grupos de hipertensos, 

pois trabalha a indivisibilidade do indivíduo e do ambiente. Nesse processo de 

observar a relação dos grupos e dos indivíduos que são únicos e interagem entre si, 

percebemos que é impossível melhorar um quadro de hipertensão sem que haja um 

comprometimento efetivo da família na mudança e repadronização do estilo de vida 

e campo energético. Para a enfermagem é importante a utilização de uma teoria na 

sistematização da assistência: isto qualifica o olhar a respeito do ser humano na 

promoção da saúde, prevenção da doença e reabilitação na busca do bem estar.” 

Qual a teoria utilizada para realização e aplicação deste estudo?   

 
a) Teoria do modelo conceitual do homem de Martha Rogers. 

b) Teoria do auto-cuidado de Dorothea Orem. 

c) Teoria ambientalista de Florence Nigthingale. 

d) Teoria dos componentes do cuidado de Virginia Henderson. 

 
2. A teoria interpessoal desenvolvida por Hldergard Peplau e Joyce Travelbee é citada 

e utilizada por vários campos da enfermagem, porém sua ênfase e maior utilização 

estão focadas para:  

 
a) Gerenciamento e Administração em Enfermagem. 

b) Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso. 

c) Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica. 

d) Enfermagem da Saúde do Adolescente.  

 
3. Definimos Instrumentos básicos de enfermagem ou Instrumentos básicos do cuidar 

como: 

 
a) São recursos empregados para se alcançar um objetivo ou conseguir um 

resultado. 

b) Refere-se ao conjuntos de conhecimentos e habilidades fundamentais para o 

exercício das atividades profissionais. 

c) São habilidades específicas para determinadas condições e situações de saúde. 

d) São medidas aplicadas na assistência exclusivamente utilizadas pela 

enfermagem. 

 



Associação dos Municípios do Planalto 
Sul de Santa Catarina 

 

 
Associação dos Municípios do Planalto Sul de Santa Catarina 

Rua São João Batista     Centro 
Fone/Fax: (49) 3541-0855   -   amplasc@amplasc.org.br 

Campos Novos - SC   -   Cep 89620-000 

4. Com relação ao Instrumento Básico de Enfermagem  “Criatividade” é incorreto 

afirmar: 

 
a) Faz parte das 125 capacidades do intelecto humano. 

b) No desenvolvimento amplo da criatividade e inovação percebe-se que a 

criatividade é o ato de criar: tirar do nada, transformar,educar, gerar, inventar, 

produzir, cultivar, instituir, fundar.  

c) Habilidades criativas são aquelas que permitem ao indivíduo associar conceitos 

até então independentes e conhecer novas maneiras de pensar. 

d) Para criar não é necessário planejar, a criatividade é espontanea e criativa, 

surge como novo conhecimento e desponta como idéia inovadora. 

 
5. O histórico de enfermagem ou investigação de enfermagem é a primeira etapa da 

sistematização da assistência de enfermagem, qual das alternativas abaixo indica 

uma situação que não contempla o histórico de enfermagem: 

 
a) Entrevista compreensiva. 

b) Coleta de dados. 

c) Prescrição de enfermagem. 

d) Exame físico geral. 

 
6. O método propedêutico onde o examinador utiliza as mãos para visualizar o que os 

olhos não podem ver como textura, elasticidade, mobilidade, rugosidade ou 

resistência é chamado de: 

 
a) Palpação. 

b) Percussão. 

c) Inspeção estática. 

d) Inspeção dinâmica. 

 
7. Com relação ao exame Físico do Tórax, o Enfermeiro evoluiu o paciente com 

presença de CORNAGEM, que podemos definir como: 

 
a) Observação à inspiração de retração do terço inferior do tórax e não a expansão, 

como seria esperado normalmente. 
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b) Respiração ruidosa, audível a certa distância e produzida por obstáculos à 

passagem do ar no nível das vias aéreas superiores, traqueia ou laringe. 

c) É a depressão inspiratória dos espaços intercostais e das regiões supra- esternal 

e supraclaviculares que ocorre durante toda a inspiração. 

d) É a expansão do gradeado costal, por causa da ação dos músculos inspiratórios, 

ocorre concomitantemente com a expansão do abdome, consequente à descida 

do diafragma 

 
8. No exame de próstata, o paciente deve estar posicionado em decúbito lateral 

esquerdo, e com o dedo indicador introduzido no ânus podemos encontrar diversos 

achados, as indicações de câncer de próstata em sua semiologia é: 

 
a) Estrutura arredondada com cerca de 2,5cm de comprimento. Pode-se perceber o 

sulco mediano entre os dois lobos laterais. 

b) a glândula apresenta-se muito sensível ao toque. Apresenta-se firme, quente e 

edemaciada. 

c) A glândula se apresenta com uma área nodular de endurecimento, podendo 

estar com os seus bordos irregulares e com apagamento do sulco 

mediano. 

d) Ocorre retração e descompressão dolorosa da região no momento do exame. 

 
9. A localização anômala ou ectopia do meato uretral onde sua origem localiza-se 

abaixo do local anatômico correto é chamada de: 

 
a) Epispádia.   

b) Chordee.        

c) Hipospádia. 

d) Capuchão. 

 
10. Os diagnósticos de enfermagem são classificados em 7 eixos e 13 domínios, além das 

classes presentes em cada domínio. Quando nos referimos ao diagnóstico CONTROLE 

FAMILIAR INEFICAZ DO REGIME TERAPÊUTICO,  podemos afirmar com certeza que: 

 
a) O conceito diagnóstico é o controle familiar do regime terapêutico. 
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b) O sujeito diagnóstico é a família. 

c) O julgamento é o controle familiar sobre o regime. 

d) A localização do diagnóstico é na comunidade onde a família se encontra inserida. 

 
11. Dos exemplos de diagnóstico de enfermagem abaixo, é um exemplo de diagnóstico real 

de enfermagem: 

 
a) Disposição para melhora da Saúde. 

b) Disposição para controle eficaz do regime terapêutico comunitário. 

c) Risco de confusão aguda. 

d) Processos de pensamento alterados. 

 
12. A lesão crônica causada pela DPOC no caso, a Bronquite crônica, leva a um 

processo inflamatório crônico que lesam todas as estruturas pulmonares e também 

sua vasculatura. A hipoxemia associada a hipercapnia levam a um processo de 

hipertensão pulmonar. O aumento da pressão pulmonar acima de 45mmHg leva a 

uma complicação da DPOC chamada de: 

 
a) Embolia Pulmonar 

b) Fibrose Cística 

c) Enfisema Pulmonar 

d) Cor Pulmonale 

 
13. Com relação ao novo calendário vacinal, o novo esquema vacinal contra Sarampo, 

Caxumba e Rubéola (SCR) é realizado: 

 
a) Em duas doses, a primeira aos 12 meses e a segunda aos 18 meses de vida. 

b) Em duas doses, a primeira aos 12 meses e a segunda como reforço entre 4 a 6 

anos. 

c) Em duas doses, a primeira aos 12 meses e a segunda aos 15 meses de 

vida. 

d) É feita em apenas uma dose aos 15 meses. 

 
14. Segundo o novo calendário vacinal, a aplicação da vacina contra HPV deve ser 

feita: 

 
a) A partir dos 9 anos em meninas e meninos. 

b) A partir dos 15 anos somente em meninas. 

c) A partir dos12 anos em meninos e meninas. 

d) A partir dos12 anos somente em meninas. 
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15. Na assistência ao paciente no Pronto – Socorro vítima de intoxicações, podemos 

encontrar como achados diagnósticos, formas de hemoglobina que não se ligam ao 

oxigênio levando à hipóxia e hemólise. Esta situação ocorre devido a exposição a 

agentes tóxicos e também a alguns medicamentos como nitratos, paracetamos e 

nitroprussiato de sódio. Esta condição diagnóstica é chamada de: 

 
a) Carboxi-hemoglobina. 

b) Haptemoglobina. 

c) Meta-hemoglobina. 

d) Anisocitose. 

 
16. Analise as afirmativas abaixo com relação aos Campos de Atenção à Saúde, e 

assinale a alternativa correta: 

 
I - A atenção à saúde, que encerra todo o conjunto de ações levadas a efeito pelo 

SUS, em todos os níveis de governo, para o atendimento das demandas pessoais e 
das exigências ambientais, compreende três grandes campos. 

II – O Campo da assistência, em que as atividades são dirigidas às pessoas, 
individual ou coletivamente, e que é prestada no âmbito ambulatorial e hospitalar, bem 
como em outros espaços, especialmente no domiciliar. 

III – O Campo das Políticas Externas ao Setor de Saúde, no seu sentido mais 
amplo, incluindo as relações e as condições sanitárias nos ambientes de vida e de 
trabalho, o controle de vetores e hospedeiros e a operação de sistemas de saneamento 
ambiental (mediante o pacto de interesses, as normalizações, as fiscalizações e 
outros). 

 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

d) Apenas a afirmativa III está correta. 

 
17. Assinale a alternativa incorreta com relação aos fundamentos e diretrizes da 

Atenção Básica: 

 
a) Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a 

programação centralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e 

intersetoriais com impacto na situação. 

b) Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e 

resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede 

de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e 

corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde. 
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c) Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização 

entre as equipes e a população adscrita garantindo a continuidade das ações de 

saúde e a longitudinalidade do cuidado. 

d) Coordenar 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 e 

reabilitação e manejo das diversas tecnologias de cuidado e de gestão 

necessárias a estes fins e à ampliação da autonomia dos usuários e 

coletividades. 

 
18.  Baseado no Histórico Natural da Doença, definimos o período pré – patogênico 

específico como: 

 
a) Condições gerais do indivíduo ou ambiente que predispõe a uma ou mais 

doenças. 

b) A presença de uma constelação de fatores causais num instante dado 

favorece o aparecimento da doença. 

c) A doença segue sua evolução própria, terminando com a morte, cura completa 

ou deixando sequelas. 

d) O que resulta em doença, gera sinais e sintomas aparentes ou subaparentes. 

 
19.  Com relação as Diretrizes das Políticas Públicas de Saúde do Idoso é correto 

afirmar: 

 
a) O processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser 

objeto de conhecimento e informação para todos. 

b) O idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza. 

c) O idoso deve ser o principal agente e o destinatário das transformações a serem 

efetivadas através desta política. 

d) Participação do idoso, através de suas organizações representativas, na 

formulação, implementação e avaliação das políticas, planos, programas e 

projetos a serem desenvolvidos. 

 
20. Na realização do exame físico da pele, a Enfermeira notou a presença na região 

cervical do paciente de espessamento na derme, de natureza inflamatória, 

característico de urticária. Essa lesão elementar da pele pode ser definida por: 

 
a) Pápula Dérmica. 

b) Mácula Dérmica. 

c) Tubérculos. 

d) Ceratoses. 
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21. Os exames diagnósticos para avaliação do paciente vítima de transtornos 

osteomusculares são essenciais para condução clínica do paciente e da 

implementação dos cuidados de enfermagem. A aspiração articular para obter o 

líquido Sinovial ou aliviar a dor devido ao derrame articular é definido por: 

 
a) Artrodese. 

b) Artrocentese. 

c) Artroscopia. 

d) Artropexia.  

 
22.  A doença da Membrana Hialina, é uma doença decorrente da imaturação pulmonar 

ainda de altos índices de morbimortalidade entre recém nascidos. A causa deste 

transtorno neonatal está diretamente ligada: 

 
a) A incompleta formação dos vasos alveolares. 

b) A imaturidade do desenvolvimento dos bronquíolos. 

c) A deficiência de Surfactante. 

d) A subdivisão incompleta dos Sáculos pulmonares. 

 
23. O nome dado ao processo de divisão dos tecidos que possibilita o acesso à região 

a ser operada é: 

 
a) Síntese. 

b) Diérese. 

c) Hemostase. 

d) Síntese. 

 
24. O esquema de trabalho a ser executado nos diversos processos da organização 

deve ser norteado por valores da Gestão da Qualidade, com relação a estes valores 

é incorreto afirmar: 

 
a) Envolver as pessoas que usam os resultados do processo na mudança do 

mesmo, ou seja, os clientes internos ou externos. 

b) Compreender que se há algo errado, a probabilidade disso se associar a 

um processo de treinamento pessoal inadequado é muito maior do que de 

se associar a um processo funcional administrativo. 

c) Desenvolver indivíduos informados e bem treinados, buscando maior 

participação, mais autocontrole e menos autoritarismo. 

d) Incorporar uma nova forma de liderança baseada na colaboração e na razão, em 

lugar da alicerçada na coerção e no medo. 
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25.  Com relação a legislação vigente e normas do Conselho de Enfermagem sobre 

prescrição de medicamentos, assinale a alternativa incorreta: 

 
a) Para assegurar o pleno exercício profissional, garantindo ao cliente/paciente, 

uma atenção isenta de risco, prudente e segura, na conduta 

prescricional/terapêutica, o Enfermeiro pode solicitar exames de rotina e 

complementares, conforme disposto na Resolução COFEN 195/97. 

b) Vedado a qualquer Profissional de Enfermagem executar a repetição de 

prescrição de medicamentos, por mais de 24 horas, salvo quando a mesma é 

validada nos termos legais. 

c) Vedado a qualquer Profissional de Enfermagem a prescrição de 

medicamentos, respondendo integralmente pelos atos praticados, salvo 

situações de urgência e emergência com risco iminente de morte. 

d) Quando completar-se 24horas da prescrição efetivada, e não haver 

comparecimento para renovação/reavaliação da mesma, pelo profissional 

responsável, deverá o profissional de Enfermagem adotar as providências para 

denunciar a situação ao responsável técnico da Instituição ou plantonista, 

relatando todo o ocorrido. 
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PORTUGUÊS SUPERIOR 

 
26. Não é um dos significados possíveis da palavra frajola: 

a) Faceiro; 

b) Janota; 

c) Garrido; 

d) Deselegante. 

 
27. Está incorreto quanto à regência: 

a) Custou-me aceitar esta decisão; 

b) Uma boa faculdade era aspirada por todas; 

c) Custou ao aluno entender o fato; 

d) Sua atitude implicará demissão sumária. 

  
28. São pronomes invariáveis: 

 

a) Ninguém – Alguém; 

b) Algum – Nenhum; 

c) Muito – Pouco; 

d) Outro – Todo. 

 
29. É classificado como numeral cardinal: 

a) Triplo; 

b) Terço; 

c) Três; 

d) Terceiro. 

 
30. Corria __ boca pequena que ela iria por __ mostra toda __ sua exuberância. 

Preenchem adequadamente as lacunas acima as respectivas palavras: 
 

a) À – À – A; 

b) A – A – À; 

c) A – A – A; 

d) A – À – À. 
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MATEMÁTICA SUPERIOR 
 
31. Qual o domínio da função abaixo: 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

 

32. Qual a derivada da função: 

 
a) 3x 

b) 2x2 

c) 3x2 

d) 2x3 

 

33. Qual o volume de meia esfera que esta que esta dentro de um cubo de 8m³? 

(considerar que os limites da esfera são os limites do cubo 

 

a) 4,2m³ 

b) 2,1m³ 

c) 6,3m³ 

d) 8,4m³ 

 

34. Julia comprou um tablete de seu amigo em 2 parcelas com juros compostos de 5% 

por parcela. Quanto ela pagou se o preço a vista era de R$ 300,00? 

 

a) R$ 330,00 

b) R$ 330,25 

c) R$ 330,50 

d) R$ 330,75 

 

35. Qual a integral da função: 

 

a)    

b)  

c)  

d)  



Associação dos Municípios do Planalto 
Sul de Santa Catarina 

 

 
Associação dos Municípios do Planalto Sul de Santa Catarina 

Rua São João Batista     Centro 
Fone/Fax: (49) 3541-0855   -   amplasc@amplasc.org.br 

Campos Novos - SC   -   Cep 89620-000 

CONHECIMENTOS GERAIS  SUPERIOR 
   

36. Assinale a alternativa que apresenta os municípios de Santa Catarina do mais 

populoso ao menos populoso: 

 
a) Anitápolis - Apiúna – Araranguá; 

b) Anitápolis – Araranguá – Apiúna; 

c) Araranguá – Apiúna – Anitápolis; 

d) Apiúna – Anitápolis – Araranguá. 

 
37. É incorreto afirmar sobre Santa Catarina: 

 
a) É o vigésimo estado brasileiro com maior extensão territorial; 

b) É o décimo primeiro estado mais populoso; 

c) As dimensões territoriais abrangem uma área de 95 736,165 km², sendo maior 

do que Portugal ou a soma dos estados brasileiros do Rio de Janeiro e Espírito 

Santo com o Distrito Federal; 

d) Limita-se com os estados do Paraná (ao nordeste) e Rio Grande do Sul (ao 

sudeste), além do oceano Pacífico (a leste) e da Argentina (ao norte). 

 
38. Não é pertence à mesorregião do Vale do Itajaí: 

 
a) Trombudo Central; 

b) Canoinhas; 

c) Vidal Ramos; 

d) São João do Itaperiú. 

 
39. O poema do Hino Nacional Brasileiro é de autoria de: 

 
a) Joaquim Osório Duque Estrada; 

b) Francisco Manoel da Silva; 

c) Evaristo da Veiga; 

d)  D. Pedro I. 

 
40. Kátia Abreu e José Eduardo Cardoso são respectivamente ministros: 

 
a) Do Abastecimento e da Fazenda; 

b) Da Agricultura e da Justiça; 

c) Das Ciências e Tecnologia e da Saúde; 

d) Dos Esportes e dos Direitos Humanos. 
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