
 

 
CADERNO DE PROVA: 16 - Enfermeir

CONCURSO PÚBLICO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Polícia Federal cumpre mandados de busca na casa 
de Cunha e na Câmara 

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal cumpriram 
na manhã desta terça-feira (15) mandado de 
apreensão na residência oficial do presidente da Câmara, 
deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), em Brasília. A PF 
também cumpriu mandados na casa e no escritório do 
peemedebista no Rio de Janeiro e na Diretoria Geral da 
Câmara dos Deputados. A ação, batizada de Catilinárias, 
faz parte das investigações da Operação Lava Jato.
Ao menos 12 policiais e três viaturas foram para a casa de 
Cunha, na Península dos Ministros, em Brasília. As buscas 
duraram mais de cinco horas. Os agentes chegaram ao 
local por volta das 6h e foram recebidos pelo próprio 
deputado. 
A Procuradoria-Geral da República também pediu ao 
Supremo Tribunal Federal (STF) que autorizasse busca e 
apreensão na residência do presidente do Senado, Renan 
Calheiros (PMDB-AL), mas o ministro Teori Zavascki, do 
STF, responsável pela Lava Jato no tribunal, negou o 
pedido. 
Nesta terça, também foram alvos de mandados dois 
ministros, um ex-ministro, um prefeito e parlamentares 
maioria é ligada ao PMDB. 
De acordo com a Polícia Federal, foram expedidos 5
mandados de busca e apreensão, referentes a sete 
processos da Lava Jato, todos relacionados a políticos com 
foro privilegiado no STF. O principal objetivo da PF era 
evitar que investigados destruíssem provas e apreender 
bens que, segundo as investigações, poderiam ter sido 
adquiridos pela prática criminosa. 
Entre os materiais apreendidos, a PF confiscou joias e 
dinheiro dos investigados, com a suspeita de que possam 
ter sido adquiridos ilegalmente. Todos os alvos da 
operação tiveram celulares apreendidos. Os materiais 
apreendidos no DF serão levados à sede da PF, em 
Brasília. Já o que foi apreendido nos demais estados será 
encaminhado nos próximos dias. 
A PF também informou que, além das residências de 
investigados, são realizadas em sedes de empresas, 
escritórios de advocacia e órgãos públicos. 
A busca na casa de Cunha foi autorizada pelo ministro 
Teori Zavascki, do STF, a pedido do procurador-
República, Rodrigo Janot. O objetivo é coletar provas nos 
inquéritos que apuram se o presidente da Câmara 
os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
O peemedebista já foi denunciado pela PGR pela suspeita 
de ter recebido pelo menos US$ 5 milhões por contratos de 
aluguel de navios-sonda pela Petrobras. O Supremo ainda 
não decidiu se aceita ou não a denúncia. 
Cunha também é alvo de inquérito que apura suspeitas de 
corrupção e lavagem de dinheiro em razão de quatro 
contas na Suíça atribuídas ao parlamentar. 
A assessoria de Eduardo Cunha informou que um de seus 
advogados acompanha o trabalho da PF. O advogado 
Marcelo Nobre informou, durante reunião do Conselho de 
Ética da Câmara, que as buscas nos endereços de Cunha 
"só reforçam" a defesa do peemedebista, já que, segundo 
o advogado, não existem provas contra ele. 
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Polícia Federal cumpre mandados de busca na casa 

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal cumpriram 
 busca e 

apreensão na residência oficial do presidente da Câmara, 
RJ), em Brasília. A PF 

também cumpriu mandados na casa e no escritório do 
peemedebista no Rio de Janeiro e na Diretoria Geral da 

tizada de Catilinárias, 
faz parte das investigações da Operação Lava Jato. 
Ao menos 12 policiais e três viaturas foram para a casa de 
Cunha, na Península dos Ministros, em Brasília. As buscas 
duraram mais de cinco horas. Os agentes chegaram ao 

lta das 6h e foram recebidos pelo próprio 

Geral da República também pediu ao 
Supremo Tribunal Federal (STF) que autorizasse busca e 
apreensão na residência do presidente do Senado, Renan 

vascki, do 
STF, responsável pela Lava Jato no tribunal, negou o 

Nesta terça, também foram alvos de mandados dois 
ministro, um prefeito e parlamentares – a 

De acordo com a Polícia Federal, foram expedidos 53 
mandados de busca e apreensão, referentes a sete 
processos da Lava Jato, todos relacionados a políticos com 
foro privilegiado no STF. O principal objetivo da PF era 
evitar que investigados destruíssem provas e apreender 

, poderiam ter sido 

Entre os materiais apreendidos, a PF confiscou joias e 
dinheiro dos investigados, com a suspeita de que possam 
ter sido adquiridos ilegalmente. Todos os alvos da 

Os materiais 
apreendidos no DF serão levados à sede da PF, em 
Brasília. Já o que foi apreendido nos demais estados será 

A PF também informou que, além das residências de 
investigados, são realizadas em sedes de empresas, 

A busca na casa de Cunha foi autorizada pelo ministro 
-geral da 

República, Rodrigo Janot. O objetivo é coletar provas nos 
 cometeu 

os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. 
O peemedebista já foi denunciado pela PGR pela suspeita 
de ter recebido pelo menos US$ 5 milhões por contratos de 

sonda pela Petrobras. O Supremo ainda 

Cunha também é alvo de inquérito que apura suspeitas de 
corrupção e lavagem de dinheiro em razão de quatro 

informou que um de seus 
PF. O advogado 

Marcelo Nobre informou, durante reunião do Conselho de 
Ética da Câmara, que as buscas nos endereços de Cunha 
"só reforçam" a defesa do peemedebista, já que, segundo 

Em entrevista coletiva, o presidente da Câmara afirmou 
que a Operação Lava Jato poupa políticos do PT e mira no 
PMDB. Ele voltou a dizer que não renuncia ao cargo.
De acordo com a assessoria da Câmara, por ser uma ação 
sigilosa, não serão fornecidas informações sobre a atuação 
da Polícia Federal na Casa. 
Texto adaptado de: http://g1.globo.com/politica/operacao
2015/12/policia-federal-cumpre-mandado-de-busca
-cunha.html 

Utilize o texto acima para responder as questões 1 a 3:
1. O texto: 
A. Ao se referir ao nome dado a operação, batizada de 

Catilinárias, esclarece que a operação faz parte das 
investigações da Operação Lava Jato.

B. Esclarece que a Procuradoria-
também pediu ao Supremo Tribunal Federal
que autorizasse busca e apreensão na residência do 
presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB
sendo o pedido acatado pelo ministro Teori Zavascki, 
do STF, responsável pela Lava Jato no tribunal.

C. O principal objetivo da PF era ajudar que 
investigados destruíssem provas e apreender bens 
que, segundo as investigações, poderiam ter sido 
adquiridos pela prática criminosa.

D. Afirma que em entrevista coletiva, o presidente da 
Câmara afirmou que a Operação Lava Jato poupa 
políticos do PMDB e mira no PT, e que ele vai 
renunciar ao cargo. 

 
2. Atente para as seguintes afirmações:

I. A busca na casa de Cunha foi autorizada pelo 
ministro Teori Zavascki, do STF, a 
procurador-geral da República, Rodrigo Janot. O 
objetivo é coletar provas nos inquéritos que 
apuram se o presidente da Câmara cometeu os 
crimes de corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro. 

II. Entre os materiais apreendidos, a PF confiscou 
joias e dinheiro dos investigados, com a suspeita 
de que possam ter sido adquiridos ilegalmente. 
Todos os alvos da operação tiveram celulares 
apreendidos. Os materiais apreendidos no DF 
serão levados à sede da PF, em Curitiba.

III. De acordo com a assessoria da Câmara, po
uma ação sigilosa, serão fornecidas informações 
sobre a atuação da Polícia Federal na Casa.

Está correto o que se afirma apenas em:
A. I e II estão corretas. 
B. Apenas II está correta. 
C. I e III estão corretas. 
D. Apenas I está correta. 
 
3. Depreende-se do texto que a Procuradoria 

Geral da Republica: 
A. Também pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) 

que autorizasse busca e apreensão na residência do 
presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB

B. Autorizou que além das residências de 
também sejam realizadas buscas em sedes de 
empresas, escritórios de advocacia e órgãos públicos.

C. Solicitou que de todos os alvos da operação, sejam 
os celulares apreendidos. 

D. É responsável pela busca na casa de Cunha, e que a 
mesma foi autorizada pela presidente Dilma.

 

Página 1 de 5 

Serviços Ltda. 
| CREA/SC: 130678-2 

 

Bombinhas/SC 
 

MUNICÍPIO DE PAPANDUVA/SC   
 

PROVA 

16 
TIPO 01 

nte da Câmara afirmou 
que a Operação Lava Jato poupa políticos do PT e mira no 
PMDB. Ele voltou a dizer que não renuncia ao cargo. 
De acordo com a assessoria da Câmara, por ser uma ação 
sigilosa, não serão fornecidas informações sobre a atuação 

Texto adaptado de: http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/ 
busca-e-apreensao-na-casa-de 

Utilize o texto acima para responder as questões 1 a 3: 

referir ao nome dado a operação, batizada de 
Catilinárias, esclarece que a operação faz parte das 
investigações da Operação Lava Jato. 

-Geral da República 
Supremo Tribunal Federal (STF) 

que autorizasse busca e apreensão na residência do 
presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), 
sendo o pedido acatado pelo ministro Teori Zavascki, 

STF, responsável pela Lava Jato no tribunal. 
O principal objetivo da PF era ajudar que 
investigados destruíssem provas e apreender bens 
que, segundo as investigações, poderiam ter sido 
adquiridos pela prática criminosa. 

etiva, o presidente da 
Câmara afirmou que a Operação Lava Jato poupa 
políticos do PMDB e mira no PT, e que ele vai 

Atente para as seguintes afirmações: 
A busca na casa de Cunha foi autorizada pelo 
ministro Teori Zavascki, do STF, a pedido do 

geral da República, Rodrigo Janot. O 
objetivo é coletar provas nos inquéritos que 
apuram se o presidente da Câmara cometeu os 
crimes de corrupção passiva e lavagem de 

Entre os materiais apreendidos, a PF confiscou 
heiro dos investigados, com a suspeita 

de que possam ter sido adquiridos ilegalmente. 
Todos os alvos da operação tiveram celulares 
apreendidos. Os materiais apreendidos no DF 
serão levados à sede da PF, em Curitiba. 
De acordo com a assessoria da Câmara, por ser 
uma ação sigilosa, serão fornecidas informações 
sobre a atuação da Polícia Federal na Casa. 

Está correto o que se afirma apenas em: 

se do texto que a Procuradoria 

Também pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) 
que autorizasse busca e apreensão na residência do 
presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL); 
Autorizou que além das residências de investigados, 
também sejam realizadas buscas em sedes de 
empresas, escritórios de advocacia e órgãos públicos. 
Solicitou que de todos os alvos da operação, sejam 

É responsável pela busca na casa de Cunha, e que a 
autorizada pela presidente Dilma. 

http://g1.globo.com/politica/operacao
http://g1.globo.com/politica/operacao
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4. O pronome oblíquo, quando exerce a função de 
objeto direto, adquire formas especiais 
conforme a posição que ocupa na sentença. 
Isso, porém, só é válido para os pronomes 
oblíquos de terceira pessoa do singular e do 
plural. Assim, analise as assertivas com relação 
a forma enclítica do pronome o junto ao 
pretérito perfeito do verbo querer e indique a 
opção incorreta: 

A. Eu qui-lo 
B. Tu quiseste-o 
C. Nós quisemos-lo 
D. Eles quiseram-no 
 
5. Analise as assertivas e indique em qual delas 

todos os verbos apresentam uma 
irregularidade no futuro do subjuntivo: 

A. pôr – ver – rir 
B. fazer – dispor – vir 
C. dizer – equivaler – medir 
D. incendiar – caber – intervir 

MATEMÁTICA 

6. Avalie as afirmações abaixo, sabendo que 
Mário aplicou R$ 3.750,00 a uma taxa de 1,6% 
de juros capitalizados mensalmente (juros 
compostos): 
I. Após 6 meses teremos um valor de R$ 4.059,75.

II. O valor dos juros de 3 meses somam R$ 182,90.
III. Caso a taxa fosse de 1,4%, a diferença de 

rendimento na aplicação seria de R$ 48,48.
Estão corretas as afirmativas: 

A. I e II apenas 
B. I e III apenas 
C. II e III apenas 
D. Todas as afirmativas estão corretas 
 
 
 
7. Qual é a área de dois círculos, sabendo que um 

tem raio de 8cm e o outro tem diâmetro de 
14cm? 

A. 345,98 cm² 
B. 348,74 cm² 
C. 352,50 cm² 
D. 355,00 cm² 
 
 
 
8. Um caminhão caçamba faz 12 transportes 

diários de carga. Considerando que as medidas 
da sua área de carga são de 15,00 metros de 
comprimento, 2,6 metros de largura e 1,8 
metros de altura, quantos metros cúbicos 
podem ser transportados por este veículo em 
dias de trabalho, considerando sempre a sua 
capacidade máxima de carga? 

A. 4.188 m³ 
B. 4.212 m³ 
C. 4.227 m³ 
D. 4.258 m³ 
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, quando exerce a função de 
, adquire formas especiais 

conforme a posição que ocupa na sentença. 
Isso, porém, só é válido para os pronomes 
oblíquos de terceira pessoa do singular e do 
plural. Assim, analise as assertivas com relação 

junto ao 
e indique a 

Analise as assertivas e indique em qual delas 
todos os verbos apresentam uma 

 

Avalie as afirmações abaixo, sabendo que 
Mário aplicou R$ 3.750,00 a uma taxa de 1,6% 
de juros capitalizados mensalmente (juros 

6 meses teremos um valor de R$ 4.059,75. 
O valor dos juros de 3 meses somam R$ 182,90. 
Caso a taxa fosse de 1,4%, a diferença de 
rendimento na aplicação seria de R$ 48,48. 

dois círculos, sabendo que um 
tem raio de 8cm e o outro tem diâmetro de 

Um caminhão caçamba faz 12 transportes 
diários de carga. Considerando que as medidas 
da sua área de carga são de 15,00 metros de 
comprimento, 2,6 metros de largura e 1,8 
metros de altura, quantos metros cúbicos 
podem ser transportados por este veículo em 5 
dias de trabalho, considerando sempre a sua 

9. Indique a assertiva que apresenta a raiz cúbica 
da média da sequência abaixo:

68 - 41 - 85 - 55 - 72 
A. 2 
B. 3 
C. 4 
D. 5 
 
10. Qual o valor de “X” na equação abaixo: =  8 + 5 +  7 + 3 +
A. 28 
B. 32 
C. 25 
D. 27 

INFORMÁTICA BÁSICA

11. Considerando o Microsoft Word, versão 2007, 
configuração padrão Português Brasil, indique 
a função do conjunto de botões representado 
pela figura abaixo, pela ordem da esquerda 
para a direita: 

A. Inicia uma tabela com marcadores; Inicia uma tabela 
numerada; Inicia uma tabela com títulos e subtítulos;

B. Inicia uma lista com marcadores; Inicia uma lista 
numerada; Inicia uma lista de vários níveis;

C. Inicia uma sequência de parágrafos marcados; Inicia 
uma sequência de parágrafos numerados; Inicia uma 
sequência parágrafos em vários níveis;

D. Inicia uma lista de títulos com marcadores diversos; 
Inicia uma lista de títulos com marcadores 
numerados; Inicia uma lista de títulos em vários 
níveis de título e subtítulos; 

 
12. Considerando o Microsoft Word, versão 2007, 

configuração padrão Português Brasil, qual a 
função da combinação de teclas “Crtl” + “B”?

A. Aplica o Negrito (Bold). 
B. Salva o documento aberto com um nome diferente 

ao documento existente. 
C. Aplica o Subscrito (baixar as fontes).
D. Salva o documento aberto, mantendo o nome 

existente. 
 
13. Considerando o navegador de internet Google 

Chrome, em sua versão atual, qual a função do 
botão representado pela figura:

 
A. Abre uma Nova Aba. 
B. Abre uma Nova Aba em uma nova janela do 

navegador. 
C. Recarrega a Página em Aberto. 
D. Abre a página inicial do navegador.
 
14. Considerando o Microsoft Word, versão 2007, 

configuração padrão Português Brasil, caso eu 
receba um arquivo com a extensão DOTX, 
posso dizer que: 

A. É um arquivo de Modelo do Microsoft Word.
B. É um arquivo de Documento do Word.
C. É um arquivo de Texto sem formatação.
D. É um arquivo habilitado para o uso de macro.
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Indique a assertiva que apresenta a raiz cúbica 
da média da sequência abaixo: 

72 - 73 - 54 

Qual o valor de “X” na equação abaixo: +  (8 − 3) 2  

INFORMÁTICA BÁSICA 

Considerando o Microsoft Word, versão 2007, 
configuração padrão Português Brasil, indique 
a função do conjunto de botões representado 
pela figura abaixo, pela ordem da esquerda 

 
Inicia uma tabela com marcadores; Inicia uma tabela 
numerada; Inicia uma tabela com títulos e subtítulos; 
Inicia uma lista com marcadores; Inicia uma lista 

Inicia uma lista de vários níveis; 
Inicia uma sequência de parágrafos marcados; Inicia 
uma sequência de parágrafos numerados; Inicia uma 
sequência parágrafos em vários níveis; 
Inicia uma lista de títulos com marcadores diversos; 

títulos com marcadores 
numerados; Inicia uma lista de títulos em vários 

Considerando o Microsoft Word, versão 2007, 
configuração padrão Português Brasil, qual a 
função da combinação de teclas “Crtl” + “B”? 

Salva o documento aberto com um nome diferente 

Aplica o Subscrito (baixar as fontes). 
Salva o documento aberto, mantendo o nome 

Considerando o navegador de internet Google 
versão atual, qual a função do 

botão representado pela figura: 

Abre uma Nova Aba em uma nova janela do 

Abre a página inicial do navegador. 

Microsoft Word, versão 2007, 
configuração padrão Português Brasil, caso eu 
receba um arquivo com a extensão DOTX, 

É um arquivo de Modelo do Microsoft Word. 
É um arquivo de Documento do Word. 

formatação. 
É um arquivo habilitado para o uso de macro. 
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15. Considerando o navegador de internet Google 
Chrome, em sua versão atual, quando um 
endereço de internet se inicia com “HTTPS”, 
significa: 

A. Que só podemos estar em um ambiente ou site 
bancário. 

B. Que estamos em um ambiente mais suscetível a 
encontrar vírus e malwares. 

C. Que estamos em um ambiente com conteúdo com 
indicação de faixa etária para maiores de 18 anos.

D. Que estamos em um ambiente que insere uma 
camada de proteção na transmissão de dados entre 
seu computador e o servidor. 

CONHECIMENTOS GERAIS 
16. Transmitida pelo mosquito Aedes aegypti

embora também possa ser passada pelo 
albopictus, a ______________ tem sintomas 
semelhantes a outra enfermidade transmitida 
por estes insetos, porém mais agudos e 
dolorosos. O nome, em dialeto africano, 
significa "andar curvado" em referência às 
fortes dores que causa na coluna e nas 
articulações. Complete a lacuna com a opção 
correta: 

(Fonte: www.globo.com)

A. Chikungunya 
B. Zika 
C. Dengue 
D. Febre Amarela 
 

17. Após receberem uma ordem da 1ª Vara 
Criminal de São Bernardo do Campo, as 
operadoras de telefonia fixa e móvel 
começaram, após as 22h30min da última 
quarta feira, dia 16/12/2015, a bloquear o 
serviço de mensagens instantâneas WhatsApp. 
Qual o tempo determinado de bloqueio deste 
serviço, por parte da justiça? 

(Fonte: www.uol.com.br)

A. 24 horas 
B. 48 horas 
C. 72 horas 
D. Bloqueado por tempo indeterminado. 
 

18. Em relação ao Município de Papanduva, é 
INCORRETO afirmar que: 

(Fonte: www.papanduva.sc.gov.br)

A. Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Santa Terezinha e Três 
Barras são município limítrofes. 

B. Pertence a mesorregião Norte Catarinense. 
C. Era distrito do município de Canoinhas – SC, sendo 

que em 30 de dezembro de 1953, foi elevada à 
categoria de município. 

D. Faz parte da Região Turística denominada
Contestado. 

 

19. Ainda em relação ao Município de Papanduva, é 
INCORRETO afirmar que: 

(Fonte: www.papanduva.sc.gov.br)

A. Foi palco da Guerra do Contestado, no início do 
século XIX.  

B. O nome gentílico de seus habitantes é 
papanduvadense. 

C. Esmeraldino Maia de Almeida, foi o primeiro prefeito 
do município, sendo nomeado. 

D. José Guimarães Ribas, foi o primeiro prefeito do 
município, eleito pelo voto. 
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Considerando o navegador de internet Google 
Chrome, em sua versão atual, quando um 
endereço de internet se inicia com “HTTPS”, 

Que só podemos estar em um ambiente ou site 

Que estamos em um ambiente mais suscetível a 

Que estamos em um ambiente com conteúdo com 
indicação de faixa etária para maiores de 18 anos. 
Que estamos em um ambiente que insere uma 

transmissão de dados entre 

Aedes aegypti, 
embora também possa ser passada pelo Aedes 

, a ______________ tem sintomas 
semelhantes a outra enfermidade transmitida 

estes insetos, porém mais agudos e 
dolorosos. O nome, em dialeto africano, 
significa "andar curvado" em referência às 
fortes dores que causa na coluna e nas 
articulações. Complete a lacuna com a opção 

(Fonte: www.globo.com) 

Após receberem uma ordem da 1ª Vara 
Criminal de São Bernardo do Campo, as 
operadoras de telefonia fixa e móvel 
começaram, após as 22h30min da última 
quarta feira, dia 16/12/2015, a bloquear o 

instantâneas WhatsApp. 
Qual o tempo determinado de bloqueio deste 

(Fonte: www.uol.com.br) 

Em relação ao Município de Papanduva, é 

(Fonte: www.papanduva.sc.gov.br) 
Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Santa Terezinha e Três 

SC, sendo 
dezembro de 1953, foi elevada à 

Faz parte da Região Turística denominada Vale do 

Ainda em relação ao Município de Papanduva, é 

(Fonte: www.papanduva.sc.gov.br) 
Contestado, no início do 

O nome gentílico de seus habitantes é 

Esmeraldino Maia de Almeida, foi o primeiro prefeito 

José Guimarães Ribas, foi o primeiro prefeito do 

 

20. Em relação ao Brasão do Município de 
Papanduva, é INCORRETO afirmar que:

(Fonte: www.papanduva.sc.gov.br)

A. O Metal Argente (prata) é símbolo de paz, amizade, 
trabalho, prosperidade, pureza, religiosidade.

B. A cor preta é o símbolo da austeridade, prudência, 
sabedoria, moderação, firmeza de caráter.

C. A cor vermelha simboliza o sangue derramado no 
solo do município, durante a Guerra do Contestado.

D. Na parte inferior do escudo temos
chaveirão de sable (preto) sendo o símbo
da cavalaria e a barraca de campanha de goles 
(vermelho) que lembra o acampamento dos tropeiros 
que deu origem ao povoado. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. De acordo com o Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais de Papanduva, são 
requisitos básicos para investidura em cargo 
público, EXCETO: 

A. A nacionalidade brasileira. 
B. O gozo dos direitos políticos. 
C. A idade mínima de dezesseis anos.
D. O nível de escolaridade exigido para o exercício do 

cargo. 
 
22. Ainda de acordo com o Estatuto dos

Públicos Municipais de Papanduva, definido em 
seu Art. 22, o servidor estável só perderá o 
cargo: 

A. Em virtude de sentença judicial mesmo não 
transitada em julgado. 

B. Mediante procedimento de avaliação periódica de 
desempenho, na forma de 
assegurada ampla defesa. 

C. Mediante decreto, expedido pelo chefe do poder 
executivo, desde que fundamentado as suas 
motivações. 

D. Todas as opções estão corretas. 

 
23. Conforme o Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais de Papanduva, estabelecido em seu 
Art. 19, o servidor nomeado para cargo de 
provimento efetivo ficará sujeito a estágio 
probatório por período de 36 (trinta e seis) 
meses, durante o qual a sua aptidão e 
capacidade serão objeto de avaliação para o 
desempenho do cargo, observados os seguinte 
fatores, EXCETO: 

A. Comportamento Social 
B. Produtividade 
C. Responsabilidade 
D. Capacidade de Iniciativa 

 
24. Ainda de acordo com o Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais de Papanduva, definido em 
seu Art. 32, a vacância do 
decorrerá de, EXCETO: 

A. Aposentadoria. 
B. Exoneração. 
C. Falecimento. 
D. Posse em outro cargo acumulável.
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do Município de 
Papanduva, é INCORRETO afirmar que: 

(Fonte: www.papanduva.sc.gov.br) 
é símbolo de paz, amizade, 

trabalho, prosperidade, pureza, religiosidade. 
austeridade, prudência, 

sabedoria, moderação, firmeza de caráter. 
A cor vermelha simboliza o sangue derramado no 
solo do município, durante a Guerra do Contestado. 
Na parte inferior do escudo temos a asna ou 

(preto) sendo o símbolo heráldico 
da cavalaria e a barraca de campanha de goles 
(vermelho) que lembra o acampamento dos tropeiros 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

De acordo com o Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais de Papanduva, são 

básicos para investidura em cargo 

A idade mínima de dezesseis anos. 
O nível de escolaridade exigido para o exercício do 

Ainda de acordo com o Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais de Papanduva, definido em 
seu Art. 22, o servidor estável só perderá o 

Em virtude de sentença judicial mesmo não 

Mediante procedimento de avaliação periódica de 
desempenho, na forma de lei complementar, 

Mediante decreto, expedido pelo chefe do poder 
executivo, desde que fundamentado as suas 

 

Conforme o Estatuto dos Servidores Públicos 
estabelecido em seu 

Art. 19, o servidor nomeado para cargo de 
provimento efetivo ficará sujeito a estágio 
probatório por período de 36 (trinta e seis) 
meses, durante o qual a sua aptidão e 
capacidade serão objeto de avaliação para o 

servados os seguinte 

Ainda de acordo com o Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais de Papanduva, definido em 
seu Art. 32, a vacância do cargo público 

Posse em outro cargo acumulável. 

http://www.globo.com)
http://www.uol.com.br)
http://www.papanduva.sc.gov.br)
http://www.papanduva.sc.gov.br)
http://www.globo.com)
http://www.uol.com.br)
http://www.papanduva.sc.gov.br)
http://www.papanduva.sc.gov.br)
http://www.papanduva.sc.gov.br)
http://www.papanduva.sc.gov.br)


 

 
CADERNO DE PROVA: 16 - Enfermeir

CONCURSO PÚBLICO 

25. Durante a Consulta de enfermagem observa
que os filhos de mães que apresentam 
diagnóstico de depressão pós-parto têm 
dificuldades para: 

A. Dormir e se alimentar. 
B. Manter-se acordados e emitir sons vocálicos. 
C. Engatinhar e dormir. 
D. Alimenta-se e emitir sons vocálicos. 
 
26. “O mecanismo de ação das pílulas 

________________ é por meio de uma 
alteração do muco cervical, tornando
impermeável ao espermatozóide. Age sobre o 
endométrio, causando hipotrofia ou, até, 
atrofia, na dependência do grau de 
sensibilidade da usuária.” Completa 
corretamente a lacuna a alternativa: 

A. Só de progestágeno. 
B. Combinadas monofásicas. 
C. Combinadas mistas. 
D. Cominadas trifásicas. 
 
27. O Processo de Enfermagem (PE) desencadeia 

um cuidado sequencial e de qualidade. É 
constituído de cinco etapas: Investigação de 
Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, 
Planejamento de enfermagem, Implementação 
e Avaliação dos resultados. As taxonomias são 
utilizadas para a: 

A. Confirmação científica da Sistematização da 
Assistência de Enfermagem. 

B. Identificação da Sistematização da Assistência de 
Enfermagem. 

C. Padronização da Sistematização da Assistência de 
Enfermagem. 

D. Elaboração da Sistematização da Assistência de 
Enfermagem. 

 
28. Segundo Wanda Horta, a enfermagem é 

compreendida como a arte de cuidar, é uma 
ciência cuja essência e especificidade é o 
cuidado humano, seu olhar se dirige ao 
indivíduo, à família e à comunidade de modo:

A. Dinâmico e holístico. 
B. Integral e holístico. 
C. Dinâmico e humano. 
D. Integral e humano. 
 
29. “A doença tem padrões de vida preexistentes”, 

é o conceito principal da Teoria de Enfermagem 
de: 

A. Johnson, 1980. 
B. Watson, 1979. 
C. Imogene M. King, 1970. 
D. Newmann, 1979. 
 
 
30. Para a teorista de Enfermagem Hall (1966), o 

cuidado: 
A. É uma necessidade humana básica. 
B. É uma experiência existencial. 
C. É dirigido para pessoa e voltado para autoestima.
D. É um processo de ajuda e atende as necessidades do 

corpo. 
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Durante a Consulta de enfermagem observa-se 
que os filhos de mães que apresentam 

parto têm 

 

“O mecanismo de ação das pílulas 
________________ é por meio de uma 

cervical, tornando-o 
impermeável ao espermatozóide. Age sobre o 
endométrio, causando hipotrofia ou, até, 
atrofia, na dependência do grau de 
sensibilidade da usuária.” Completa 

rocesso de Enfermagem (PE) desencadeia 
um cuidado sequencial e de qualidade. É 
constituído de cinco etapas: Investigação de 
Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, 

enfermagem, Implementação 
e Avaliação dos resultados. As taxonomias são 

Confirmação científica da Sistematização da 

Identificação da Sistematização da Assistência de 

Sistematização da Assistência de 

Elaboração da Sistematização da Assistência de 

enfermagem é 
compreendida como a arte de cuidar, é uma 
ciência cuja essência e especificidade é o 
cuidado humano, seu olhar se dirige ao 
indivíduo, à família e à comunidade de modo: 

“A doença tem padrões de vida preexistentes”, 
é o conceito principal da Teoria de Enfermagem 

(1966), o 

É dirigido para pessoa e voltado para autoestima. 
É um processo de ajuda e atende as necessidades do 

31. A Candidíase é uma micose que atinge a 
superfície cutânea e/ou membranas e 
mucosas, resultando em candidíase oral, 
candidíase vaginal, intertrigo, paroníquia e 
onicomicose. O intertrigo: 

A. Caracterizada por placas brancas removíveis na 
mucosa oral (aftas). 

B. Apresenta-se como placas vermelhas, lisas, sobre o 
palato duro ou mole. 

C. Atinge mais frequentemente as dobras cutâneas, 
nuca, virilha e regiões axilares. 

D. Pode estar associado com doenças endócrinas, como 
diabetes melittus, tratamento com antibióticos de 
amplo espectro ou imunodeficiência, sendo frequente 
na infecção por HIV onde assume caráter sistêmico 
grave. 

 
 
32. A coccidioidomicose é uma micose sistêmica, 

predominantemente: 
A. Cerebral. 
B. Intestinal. 
C. Renal. 
D. Pulmonar. 
 
 
33. Como consequência da relativa 

coração no interior da caixa torácica, a posição 
do paciente pode influenciar na localização do 
ictus. No decúbito dorsal, ele pode ser 
percebido: 

A. No quarto ou no quinto espaço intercostal esquerdo, 
na linha hemiclavicular ou medialmente 

B. Pode sofrer um deslocamento de cerca de dois 
centímetros, lateralmente, em direção à axila.

C. No terceiro ou no quarto espaço intercostal esquerdo, 
na linha hemiclavicular ou medialmente à mesma.

D. Pode sofrer um deslocamento de cerca de 
centímetros, lateralmente, em direção à axila.

 
 
34. A losartana potássica é um medicamento 

utilizado no tratamento da hipertensão arterial 
em concentração de 50mg, faz parte da lista de 
medicamentos essenciais do Ministério da 
Saúde, esse medicamento faz parte do grupo 
dos: 

A. Inibidores da enzima conversora da angiotensina.
B. Antagonistas de receptores de angiotensina.
C. Bloqueadores de canais de cálcio.
D. Vasodilatadores diretos. 
 
 
 
35. Das orientações dadas pelo 

retorno ao pronto atendimento para o paciente 
com trauma cranioencefálico leve de baixo 
risco, é incorreto afirmar: 

A. Desmaio, fraqueza, perda de força muscular e 
parestesia. 

B. Sonolência excessiva, irritabilidade e ansiedade.
C. Dificuldade na fala, ou compreensão e 
D. Perda de apetite, cansaço e desânimo.
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icose que atinge a 
superfície cutânea e/ou membranas e 
mucosas, resultando em candidíase oral, 
candidíase vaginal, intertrigo, paroníquia e 

Caracterizada por placas brancas removíveis na 

vermelhas, lisas, sobre o 

Atinge mais frequentemente as dobras cutâneas, 

Pode estar associado com doenças endócrinas, como 
diabetes melittus, tratamento com antibióticos de 

imunodeficiência, sendo frequente 
na infecção por HIV onde assume caráter sistêmico 

occidioidomicose é uma micose sistêmica, 

Como consequência da relativa mobilidade do 
coração no interior da caixa torácica, a posição 
do paciente pode influenciar na localização do 
ictus. No decúbito dorsal, ele pode ser 

No quarto ou no quinto espaço intercostal esquerdo, 
na linha hemiclavicular ou medialmente à mesma. 
Pode sofrer um deslocamento de cerca de dois 
centímetros, lateralmente, em direção à axila. 
No terceiro ou no quarto espaço intercostal esquerdo, 
na linha hemiclavicular ou medialmente à mesma. 
Pode sofrer um deslocamento de cerca de quatro 
centímetros, lateralmente, em direção à axila. 

osartana potássica é um medicamento 
utilizado no tratamento da hipertensão arterial 
em concentração de 50mg, faz parte da lista de 
medicamentos essenciais do Ministério da 

faz parte do grupo 

Inibidores da enzima conversora da angiotensina. 
Antagonistas de receptores de angiotensina. 
Bloqueadores de canais de cálcio. 

Das orientações dadas pelo enfermeiro de 
atendimento para o paciente 

com trauma cranioencefálico leve de baixo 

Desmaio, fraqueza, perda de força muscular e 

rritabilidade e ansiedade. 
Dificuldade na fala, ou compreensão e memória. 
Perda de apetite, cansaço e desânimo. 



 

 
CADERNO DE PROVA: 16 - Enfermeir

CONCURSO PÚBLICO 

36. Aproximadamente 10% dos traumas cranianos 
atendidos nos serviços de emergência são TCE 
moderados. TCE moderado é definido como um 
nível de consciência na escala de coma de 
Glasgow entre: 

A. 13 e 15. 
B. 10 e 14  
C. 9 e 13. 
D. 7 e 10. 
 
37. Com relação à assistência de enfermagem ao 

paciente em crise convulsiva, leia as 
afirmativas e assinale a alternativa correta:
I. Proteger a vítima de traumatismos. Evitando a 

contenção da vítima, para não produzir ou 
agravar lesões musculoesqueléticas. 

II. Resfriar crianças febris com toalhas molhadas 
com água na temperatura fria. 

III. Abrir a via aérea empregando manobras manuais 
durante o estado comicial ou utilizando a cânula 
nasotraqueal. 

IV. Manter a saturação acima de 92%. Obter acesso 
venoso periférico em extremidade superior.

A. Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
B. Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
C. Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
D. Somente as afirmativas II e III estão corretas.
 
38. No adulto acima de 35 anos, o diagnóstico mais 

provável de um primeiro evento de crises 
convulsiva é: 

A. A doença cerebrovascular. 
B. A meningoencefalite. 
C. A hipoglicemia. 
D. A hipertermia. 
 
39. De acordo com as definições do Ministério da 

Saúde, containers com filtro biológico 
esterilizados a vapor, tem seu processo de 
esterilização válido por: 

A. 3 meses. 
B. 6 meses. 
C. 1 ano. 
D. 2 anos. 
 
40. Para infusão de uma solução fisiológica com 

fenitoína contendo 120ml em bomba de infusão 
durante 1:30h, são necessários quantos ml/h?

A. 80ml/h. 
B. 100ml/h. 
C. 120ml/h. 
D. 140ml/h. 
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Aproximadamente 10% dos traumas cranianos 
atendidos nos serviços de emergência são TCE 
moderados. TCE moderado é definido como um 
nível de consciência na escala de coma de 

Com relação à assistência de enfermagem ao 
paciente em crise convulsiva, leia as 
afirmativas e assinale a alternativa correta: 

Proteger a vítima de traumatismos. Evitando a 
contenção da vítima, para não produzir ou 

Resfriar crianças febris com toalhas molhadas 

Abrir a via aérea empregando manobras manuais 
estado comicial ou utilizando a cânula 

Manter a saturação acima de 92%. Obter acesso 
venoso periférico em extremidade superior. 

 
Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 

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

No adulto acima de 35 anos, o diagnóstico mais 
provável de um primeiro evento de crises 

De acordo com as definições do Ministério da 
ontainers com filtro biológico 

esterilizados a vapor, tem seu processo de 

uma solução fisiológica com 
fenitoína contendo 120ml em bomba de infusão 
durante 1:30h, são necessários quantos ml/h? 
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