
CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2015 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO - SC 

ENFERMEIRO-PSF 

Nome do (a) Candidato(a)                                                                                                      Número de Inscrição 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Conhecimentos Específicos 

05 
05 

 30 

Total de questões  40 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite 

a presença do fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço indicado 

na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem 

rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o 

espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO 

DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora 

e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 

definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS 

devidamente preenchido e assinado. 

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 

fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 

concluído. 

Destaque aqui: 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Língua Portuguesa 

1) Dadas as palavras: 1) inumano, 2) desumanizar, 
3) desonesto, percebemos que está (estão) 
devidamente grafada(s): 
 
a) apenas nº 1  
b) apenas nº 1 e 2 
c) apenas nº 3 
d) todas as palavras 
 
2) Indique a alternativa que o tempo verbal está 
classificado de forma INCORRETA.  
 
a) Naquele histórico dia, a Apollo 11 chega à Lua. 
(presente) 
b) O motoqueiro brigava com o pedestre quando o 
policial apareceu. (Pretérito Imperfeito) 
c) A Proclamação da República aconteceu em 15 de 
novembro de 1889. (Pretérito Perfeito) 
d) Amará a Deus sobre todas as coisas. (Pretérito 
mais-que-perfeito) 
 
3) Assinale a alternativa em que o pronome de 
tratamento é usado de forma CORRETA: 
 
a) Vossa Excelência - reis e imperadores 
b) Vossa Senhoria – tratamento cerimonioso 
c) Vossa Magnificência - cardeais 
d) Vossa Eminência – altas autoridades e oficiais-
generais 
 
4) Os plurais tabeliães, cidadãos e verãos, 
respectivamente de tabelião, cidadão e verão, são:  
 
a) Todos estão corretos. 
b) Todos incorretos. 
c) Apenas o plural de tabelião está incorreto. 
d) Apenas o plural de cidadão está correto. 
 
 
5) Marque a alternativa em que o uso da crase NÃO 
é permitido: 
 
a) A presidente foi à Itália em visita ao papa. 
b) Regressamos às quatorze horas ao colégio. 
c) Tinha preferência por sapatos à Luis XV. 
d) Entregou à outra colega o livro. 

 

Matemática 

6) Ana fez um depósito em sua conta de R$ 750,00. 

Na conferência do saldo percebeu um saldo 

negativo de R$- 125,00. Quanto Ana devia ao 

banco? 

a)R$500,00. 
b)R$125,00. 
c)R$ 875,00. 
d)R$625,00. 
 
7)Assinale corretamente a função inversa da 

função do primeiro grau f(x)=x+5. Sendo f(x) a 

função inversa. 

a) f( x)=x-5 
b)f(x) 5x 
c)x=f(x)+5 
d)f(x)=1/5x 
 
8)Qual o resultado em metros?  

4,8km +550m= 

a)4890m 
b)4800m 
c)5350m 
d)5550m 
 
9) Assinale a alternativa correta  em relação a 

porcentagem: 

  46% de 400= 

a)184 
b)122 
c)212 
d)186 
 
10)Calcule a área do triângulo sendo que sua base 

mede 32metros e sua altura 14metros. 

a)176 metros 
b)224 metros 
c)124 metros. 
d)284 metros 
 

 

Conhecimento Específicos 
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11)É uma profissão que possui um corpo de 

conhecimentos próprios, voltados para o 

atendimento do ser humano nas áreas de 

promoção, prevenção, recuperação e reabilitação 

da saúde comporta pelo enfermeiro técnico e 

auxiliar de enfermagem. 

a)Medicina. 
b)Enfermagem. 
c)Serviço Social. 
d)Nutrição. 
 
12)Refere-se a uma forma planejada  de prestar 

cuidado aos pacientes, sendo implantado em 

diversos serviços de saúde. 

a)Sistematização da Assistência de Enfermagem. 
b)Sistema Único de Saúde. 
c)Ministério da Saúde. 
d)Cadastro Nacional de Saúde. 
 
13)São obtidos importantes informações para a 

elaboração de um plano assistencial e prescrição 

de enfermagem através de : 

a)Levantamento de dados. 
b)Ações de planejamento. 
c)Gestão de enfermagem. 
d)Atividades educativas. 
 
14)O levantamento de dados é feito inicialmente 

por meio de: 

a)Entrevista e exame físico. 
b)Plano assistencial. 
c)Prescrição de enfermagem. 
d)Atividades educativas. 
 
15)Complete a lacuna. A análise e interpretação de 

dados coletados determinam os problemas de 

saúde do paciente ,formulados como------------------

---------, onde são identificadas as necessidades de 

assistência de enfermagem e a elaboração do------

------------------------------. 

a)Prescrição de enfermagem-Diagnóstico de 
enfermagem. 
b)Plano  assistencial de enfermagem-Diagnóstico 
de enfermagem. 

c)Diagnóstico de enfermagem-Plano assistencial 
de enfermagem. 
d)Diagnóstico de enfermagem-Prescrição de 
enfermagem. 
 
16)Durante o período de internação as 

informações do paciente ficam registradas em um 

documento denominado: 

a)Receita. 
b)Prontuário. 
c)Formulário. 
d) Diagnóstico. 
 
17)Podem ser consideradas como variação normal 

de temperatura. Em se tratando de temperatura 

axilar. 

a)35,8ºC-37ºC. 
b)36,3ºC-37,4ºC. 
c)37ºC-38ºC. 
d)36ºC-38ºC. 
 
18)A alteração de temperatura, onde a 

temperatura está abaixo do valor normal é: 

a) Hipertermia. 
b)Hipotermia. 
c)Febrícula. 
d)hipoglicemia. 
 
19)Os batimentos cardíacos na fase adulta normal 

é em média de: 

a) Homens 120bpm- Mulheres 100bpm. 
b) Homens 80 a 120bpm. –Mulheres 70 a 110bpm. 
c) Homens 75 a 100bpm – Mulheres 70 a 170bpm. 
d) Homens 60 a 70bpm-Mulheres 65ª 80bpm.  
 
20)Dentro do procedimento de verificação do 

pulso, o  mesmo apresenta alterações , a 

frequência cardíaca acima do normal é classificado 

como: 

a)Norm cárdia. 
b)Bradicardia. 
c)Taquicardia. 
d)Bradisfigmia. 
 
21)O termo usado para indicar pressão arterial 

acima do normal refere-se a: 
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a)Hipertensão arterial. 

b)Hipotensão arterial. 
c)Normotensa. 
d)Pressão sistólica. 
 
22)Drogas capazes de inibir o crescimento de 

microrganismos ou destruí-los são: 

a) Sistêmicos. 
b)Digitálicos. 
c)Antibióticos. 
d)Diuréticos. 
 
23)É direito do profissional de enfermagem 

.EXCETO: 

a)Aprimorar seus conhecimentos técnicos. 
b)Apoiar as iniciativas que visem aprimoramento 
profissional. 
c)Exercer a enfermagem com liberdade. 
d)Promover difamação com membro da equipe de 
enfermagem. 
 
24)Quanto ao sigilo profissional é responsabilidade 

e dever na enfermagem: 

a)Revelar informações confidenciais. 
b)Manter segredo sobre fato sigiloso. 
c)Divulgar ou fazer referência a casos. 
d) Liberar acesso a informação. 
 
25) Em relação as atividades administrativas do (a) 

enfermeiro(a). Assinale a correta . 

a)Prepara e administra medicamentos. 
b)Efetua curativos de maior complexidade. 
c)Realiza o controle de sinais vitais. 
d)Realiza a estatística dos atendimentos ocorridos 
na unidade. 
 
26) As prescrições de enfermagem que são 

elaboradas a partir da prescrição médica. São as : 

a)Dependentes. 
b)Interdependentes. 
c)Independentes. 
d)Domiciliar. 
 
27) A determinação dos resultados que se espera 

alcançar e das ações ou intervenções de 

enfermagem que serão realizadas face às 

respostas da pessoa, no processo saúde e doença, 

identificadas na etapa de diagnóstico de 

enfermagem. Refere-se a: 

a)Prescrição das intervenções. 
b)Planejamento de enfermagem. 
c)Intervenção de enfermagem. 
d) Plano de ação. 
 
28) Evitar fatores de risco determinantes ou causas 

de doenças. Trata- se de prevenção: 

a)Primária. 
b)Secundária. 
c)Terciária. 
d)Quaternária. 
 
29) São exemplos de prevenção primária: 

a) Epidemia de riscos. 
b)Vacinação. 
c)Analise clinicas. 
d)Decisões autônomas. 
 
30) Dentro da epidemiologia as medidas típicas de 

risco são: 

a)Probabilidade- observação. 
b)Incidência- prevalência. 
c)Proporção-utilidade. 
d)Patologia- investigação. 
 
31) É um método de trabalho utilizado com muita 

frequência em casos de epidemias de doenças 

transmissíveis. É referente a: 

a) Estratégia de investigação. 
b)Estudos ecológicos. 
c)Investigação epidemiológica. 
d)Estudos de controle. 
 
32)Aplica-se no controle de doenças 

transmissíveis. 

a)Programa de erradicação. 
b)Vigilância epidemiológica. 
c)Coleta de dados. 
d)Sistema municipal de saúde. 
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33) Elevação do número de casos de uma doença 

ou agravo ,em determinado lugar e período. 

Assinale a correta: 

a)Epidemia. 
b)Doenças transmissíveis. 
c)Agravo de doenças. 
d)Variação sazonal. 
 
34)Determina como sendo uma atividade privativa 

do(a) enfermeiro(a): 

a)Coleta de dados. 
b)Consulta de enfermagem. 
c)Cadastro de pacientes. 
d)Visita domiciliar. 
 
35) São ações educativas ou assistenciais, 

desenvolvidas pelos profissionais de enfermagem 

no domicilio, direcionadas ao paciente e seus 

familiares. 

a) Atendimento domiciliar. 
b)Internação domiciliar. 
c)Visita domiciliar. 
d)Atividades domiciliar. 
 
36)Abrange um conjunto de atividades 

desenvolvidas por membros da equipe de 

enfermagem caracterizadas pela atenção no 

domicilio do usuário do sistema de saúde que 

necessita de cuidados técnicos. Refere-se a: 

a) Atenção domiciliar. 
b)Atendimento domiciliar. 
c)Internação domiciliar. 
d)Visita domiciliar. 
 
37)Na atenção domiciliar de enfermagem planejar 

, organizar, coordenar, supervisionar e  avaliar a 

prestação de assistência de enfermagem compete 

ao: 

a)Médico. 
b)Técnico de enfermagem. 
c)Enfermeiro. 
d)Agente comunitário de saúde. 
 
38)A equipe composta por médico ,enfermeiro 

,técnico ou auxiliares de enfermagem e agentes 

comunitários de saúde em uma unidade de saúde 

atende: 

a) Programa Saúde da Família. 

b)Programa Saúde do idoso. 
c)Programa Saúde Total. 
d)Programa Saúde do Trabalhador. 
 
39) As ações de planejamento, gestão, controle, 

supervisão e avaliação da assistência de 

enfermagem são ações: 

a) Terapêutica. 
b)Propedêutica. 
c)Administrativa. 
d)Pedagógica. 
 
40)Atualmente é uma doença considerada sério 

problema de saúde pública, tem duração de cinco 

a sete dias tendo como principais sintomas febre , 

dor muscular e nas articulações ,náuseas e 

vômitos. 

a)Dengue. 
b)Hepatite. 
c)Cólera. 
d)Leptospirose. 
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