
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ 

PROCESSO SELETIVO 01/2017  

 

CADERNO DA PROVA OBJETIVA 

 

 

CARGO: ENFERMEIRO  

 

 

CANDIDATO: ________________________________________  

 

 

 

FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO AOS CANDIDATOS: 

 

 Comunicar-se com outros candidatos.  

 Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.  

 Sair com material referente à prova.  

 Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal. 

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.  

02 - Verifique se o caderno contém: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração 

errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.  

03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D). Apenas 01 

(uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma 

delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.  

04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA, 

use caneta esferográfica com tinta preta ou azul. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou lápis.  

05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.  

06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.  

07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA 

ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.  

08 – Trinta minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE 

CADERNO.  

09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão de Resposta.  

10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na sala. Isso faz 

parte das normas para transparência na fiscalização do PROCESSO SELETIVO.  

11. A duração da prova será de 2h30min. 





 

 
01. “O progresso exigiu trabalho árduo. 

Consequentemente, valores novos se 

solidificaram com o processo.” Escolha a 

opção que poderá substituir o advérbio. 

 
a) Contudo. 
b) Não obstante. 
c) Todavia. 
d) Logo. 

 
02. Assinale a alternativa correta quanto à 
posição do pronome. 
 
a) Não importo-me com tais truques. 
b) Me veio divagar sobre importunos. 
c) Alguém nos pode informar o ocorrido. 
d) Em tratando-se de amor, existe a 

diversidade. 
 
03. “Em muitos ambientes, especialmente 
acadêmicos, era considerado de bom tom e 
moderno desdenhar todos os ideais da 
sociedade, mesmo aqueles dos grandes 
pensadores liberais dos séculos anteriores.” 
Pode-se reestruturar o contexto acima, sem 
perda de sentido, conforme alternativa: 
 
a) Em diferentes espaços, 
particularmente acadêmicos, era 
considerado comportamento transgressor, 
ou de vanguarda, depreciar o conjunto de 
ideologias que imperava na sociedade, 
mesmo quando oriundos de grandes 
pensadores liberais dos séculos 
precedentes. 
b) Em diferentes espaços, 
particularmente acadêmicos, era 
considerado comportamento transgressor, 
ou de vanguarda, depreciar o conjunto de 
ideologias que imperava na sociedade, 
menos quando oriundos de grandes 
pensadores liberais dos séculos 
subsequentes. 
c) Em diferentes espaços, 
particularmente acadêmicos, era 
considerado comportamento obsoleto, ou de 
retrocesso, depreciar o conjunto de 
ideologias que imperava na sociedade, 
mesmo quando oriundos de grandes 
pensadores liberais dos séculos 
precedentes. 
d) Em diferentes espaços, 
particularmente acadêmicos, era 
considerado comportamento transgressor, 

ou de vanguarda, enaltecer o conjunto de 
ideologias que imperava na sociedade, 
mesmo quando oriundos de grandes 
pensadores liberais dos séculos 
precedentes. 
 
04. “Não desobedeço a meus professores.” 
Considera-se o mesmo tipo de 
complemento ou objeto, o contido na frase: 
 
a) Maria cata papéis e latas todos os dias. 
b) Enviei-lhe uma carta. 
c) Abriu os braços. 
d) O professor cultiva o conhecimento. 

 
05. “Suponho que você foi à casa de Aurora 
hoje.” 
 
Considerando o elemento em destaque, 
pode-se classificar a oração como: 
 

a) Oração coordenada hipotética. 
b) Oração subordinada adjetiva. 
c) Oração subordinada substantiva. 
d) Oração subordinada apositiva. 
 
06. A área do triângulo retângulo ABC 
abaixo pode ser expressa da seguinte 
forma: 

 
 
a) 𝐴 = (𝑥 ∗ 𝑏1) + ℎ 

b) 𝐴2 = 𝐵2 + 𝐶² 

c) 𝐴 =
(𝑏2∗ℎ)

2
 

d) 𝐴 =
(𝑏1∗ℎ)

2
 

 
07. Sob regime de capitalização composta à 
taxa mensal de 2%, Pedro fez uma 
aplicação em dinheiro no valor de R$ 
94.000,00. Depois de 10 meses, Pedro 
resgatará o valor aplicado mais seus 
rendimentos e passará 5% do valor total 
resgatado para a conta de sua irmã. Pode-
se afirmar que a irmã de Pedro receberá 
após os 10 meses, aproximadamente,o 
valor de: 
 
a) R$ 5.729,27 
b) R$ 5.225,30  



 

 
a) R$ 6.729,27 
c) R$ 7.530,24 

 
08. Segundo informação veiculada na 
página da cidade 
(www.aguasdechapeco.sc.gov.br), no 
município de Águas de Chapecó/SC está 
construída uma importante usina hidrelétrica 
com potência instalada de 855 MW, o 
equivalente a 25% do consumo de energia 
do estado de Santa Catarina. Julgue as 
alternativas abaixo e assinale a que indica 
corretamente sua nomenclatura: 
 
a) Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó; 
b) Usina Hidrelétrica Foz do Uruguai; 
c) Usina Hidrelétrica Águas de 
Chapecó; 
d) Central Hidrelétrica Santa Luzia; 
 
09. O Índice de Desenvolvimento Municipal 
Sustentável (IDMS) é uma ferramenta para 
a aplicação do conceito de desenvolvimento 
municipal sustentável construído a partir de 
uma série de indicadores considerados 
fundamentais para diagnosticar o grau de 
desenvolvimento de um território. Esse 
índice, ao avaliar o desenvolvimento, 
configura-se como uma ferramenta de apoio 
à gestão capaz de evidenciar as prioridades 
municipais e regionais e situar as 
municipalidades em relação a um cenário 
futuro desejável. A sustentabilidade é 
entendida como o desenvolvimento 
equilibrado das dimensões social, cultural, 
ambiental, econômica e político-
institucional. De posse dos citados 
conceitos e considerando as informações 
constantes no site do município 
(www.aguasdechapeco.sc.gov.br), julgue as 
alternativas abaixo e indique a certa: 
 
a) O índice geral de desenvolvimento 
sustentável do município é de 0,482; 
b) O índice municipal de 
desenvolvimento sociocultural é de 0,385; 
c) O índice municipal de 
desenvolvimento ambiental é de 0,239; 
d) O índice municipal de 
desenvolvimento político institucional é de 
0,721; 

 
10. Segundo previsão expressa contida no 
caput do art. 18 da Lei Orgânica do 
Município de Águas de Chapecó/SC, a 
administração pública direta, indireta ou 

fundacional, de qualquer dos poderes do 
Município, obedece a alguns princípios. 
Dentre as alternativas abaixo, assinale a 
que indica corretamente quais são esses 
princípios: 
 
a) Legalidade, impessoalidade, 
moralidade e publicidade; 
b) Legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência; 
c) Legalidade, probidade, publicidade e 
eficiência; 
d) Impessoalidade, publicidade, 
proporcionalidade e isonomia;  
 
11. De acordo com a dicção do artigo 3º da 
Lei Orgânica do Município de Águas de 
Chapecó (Lei 001/1990), julgue as 
assertivas abaixo: 
 
Art. 3º - São Objetivos fundamentais dos 
cidadãos deste Município e de seus 
representantes: 
 
I. assegurar a construção de uma 
sociedade livre, justa e solidária; 
II. garantir o desenvolvimento local 
e regional; 
III. contribuir para o 
desenvolvimento estadual e nacional; 
IV. erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais na área urbana e na área rural; 
V. promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade, credo religioso e quaisquer outras 
formas de discriminação 
 
Nesse caso, está(ão) correta(s): 
 
a) Apenas as afirmativas I e II; 
b) Apenas as afirmativas I, III e IV; 
c) Apenas as afirmativas II, III, IV e V ; 
d) Todas as afirmativas; 
 
12. Segundo preceitua o art. 9.º, da Lei 
Orgânica Municipal, o Município poderá 
dividir-se, para fins exclusivamente 
administrativos em: 

 
a) Bairros, distritos e vilas; 
b) Apenas em bairros e vilas; 
c) Bairros, distritos, vilas e linhas; 
d) Bairros, distritos e linhas; 
 

http://www.aguasdechapeco.sc.gov.br/
http://www.aguasdechapeco.sc.gov.br/


 

 
13. A administração em enfermagem tem 
como apoio constante, o planejamento, 
sendo este o ponto de partida em qualquer 
nível de organização em que venha a se 
desenvolver. O assistir depende 
basicamente do planejar, envolve todos os 
atos do enfermeiro, de forma direta e 
indireta para que o cuidar seja concretizado, 
na produção de ações individualizadas que 
atendam as necessidades de enfermagem, 
do paciente/cliente/usuário, de sua família e 
da comunidade. Visto a importância do 
Planejamento nas ações de enfermagem, 
considere os itens a seguir sobre as 
definições sobre Planejamento: 
 

I - O planejamento é a função 
administrativa que determina 
antecipadamente quais os objetivos a serem 
atingidos e que se deve ser feito para atingi-
los. É um modelo teórico para a ação futura. 

II - O planejamento é um instrumento 
do processo de trabalho gerencial e pode 
ser definido como a arte de fazer escolhas e 
de elaborar planos para favorecer um 
processo de mudança. Compreende um 
conjunto de conhecimentos práticos e 
teóricos ordenados de modo a possibilitar a 
interação com a realidade, programar as 
estratégias e as ações necessárias, para 
alcançar os objetivos e metas desejadas e 
preestabelecidas. 

III – O planejamento é uma função 
que liga, une, harmoniza todas as 
atividades, é a essência da administração, 
pois sincroniza os esforços individuais, no 
sentido de obtenção dos objetivos do grupo, 
do propósito fundamental da organização, 
adapta os meios ao fim, da às coisas e aos 
atos as proporções convenientes. 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
a) I e II, apenas. 
b) I e III, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, II e III. 
 
14. Com relação aos tipos ou níveis de 
planejamento, considere a tabela a seguir e 
assinale a alternativa que traz a associação 
correta: 
 

1 Estratégico X De maior 
abrangência, não é 
detalhado, deve 

proporcionar 
flexibilidade para 
adaptar-se às 
mudanças e 
responde à questão: 
o que deve ser feito. 
É o processo pelo 
qual as metas 
organizacionais 
básicas e diretrizes 
são determinadas. É 
de longo raio de ação 
e inclui fins e meios, 
visando à 
implantação de 
estratégias que serão 
executadas e 
detalhadas a nível 
tático. 

2 Tático Y De curto alcance e 
trata de ações atuais 
da instituição. 
Responde à questão: 
quem vai fazer o que, 
quando e onde. 
Abrange de forma 
específica 
determinada 
unidade, prescreve a 
sequência 
cronológica das 
atividades 
específicas para 
realização de 
determinado 
trabalho. 

3 Operacional Z De média 
abrangência, de 
médio alcance e 
geralmente de nível 
técnico. São mais 
flexíveis que os 
estratégicos e 
criados como suporte 
de um plano 
estratégico maior. 
Responde à questão: 
como deve ser feito. 
Abrange 
determinadas áreas 
de trabalho. 

 
a) 1 – X; 2 – Y; 3 – Z. 
b) 1 – X; 2 – Z; 3 – Y. 
c) 1 – Y; 2 – Z; 3 – X. 



 

 
d) 1 – Y; 2 – X; 3 – Z. 
 
15. Com relação à descrição clássica da dor 
nas Síndromes Coronarianas, considere os 
itens a seguir, responda verdadeiro (V) ou 
falso (F) e assinale a alternativa que traz a 
sequência correta: 
 

(__) Uma dor ou desconforto ou 
queimação ou sensação opressiva 
localizada na região precordial ou 
retroesternal, que pode ter irradiação para o 
ombro e/ou braço esquerdo, braço direito, 
pescoço ou mandíbula, acompanhada 
frequentemente de diaforese, náuseas, 
vômitos, ou dispnéia. 

(__) A dor pode durar alguns 
minutos, geralmente entre 10 e 20 e ceder, 
como nos casos de infarto agudo do 
miocárdio, ou mais de 30 minutos, como 
nos casos de angina instável. O paciente 
pode também apresentar uma queixa 
atípica como mal estar, indigestão, fraqueza 
ou apenas sudorese, sem dor.  

(__) Pacientes mais jovens e 
hipertensos frequentemente manifestam 
dispnéia como queixa principal no infarto 
agudo do miocárdio, podendo não ter dor ou 
mesmo não valorizá-la o suficiente. 
 
a) V – V – F. 
b) V – F – F. 
c) F – F – V. 
d) F – V – V. 
 
16. A ruptura do esôfago é uma doença 
grave e rara na sala de emergência. Pode 
ser causada por vômitos incoersíveis, como 
na síndrome de Mallory-Weiss. 
Encontramos dor excruciante em 83% dos 
casos, de localização retroesternal ou no 
andar superior do abdômen, geralmente 
acompanhada de um componente: 
 
a)        Hepático à direita. 
b)        Esplênicoo à esquerda. 
c)        Pleurítico à esquerda. 
d) Pleurítico à direita. 

 
17. Segundo as novas diretrizes para o 
atendimento à Parada Cardiorrespiratória 
em Adultos, se o socorrista treinado em 
ambiente extra-hospitalar puder realizar 
ventilações de resgate, as ventilações e 
compressões, respectivamente, devem ser 
aplicadas na proporção de: 

 
a) 15:1. 
b) 15:2. 
c) 30:1. 
d) 30:2. 

 
18. A anemia é definida como síndrome 
caracterizada por diminuição de massa 
eritrocitária total. Laboratorialmente, 
definimos anemia como hemoglobina menor 
que 12g/dl em mulheres ou 13 g/dl em 
homens. Na gravidez existe anemia relativa, 
por hemodiluição, além daquela por 
carência nutricional, principalmente, por 
deficiência de: 
 
a) Ferro e ácido fólico. 
b) Ferro e vitamina B12. 
c) Ácido fólico e vitamina B12. 
d) Ácido ascórbico e folatos. 
 
19. A mamografia permite a detecção 
precoce do câncer, por ser capaz de 
descobrir lesões em fase inicial. Neste 
exame, a mama é comprimida e 
radiografada, de forma a fornecer melhores 
imagens, portanto, melhor capacidade de 
diagnóstico. O desconforto provocado é 
discreto e suportável. Estudos sobre a 
efetividade da mamografia sempre utilizam 
o exame clínico como exame adicional, o 
que torna difícil distinguir a sensibilidade do 
método como estratégia isolada de 
rastreamento. Deve ser solicitada de rotina 
para as mulheres com idade entre: 
 
a) 40 e 59 anos, com o intervalo máximo de 

quatro anos entre os exames. 
b) 50 e 69 anos, com o intervalo máximo de 

quatro anos entre os exames. 
c) 40 e 59 anos, com o intervalo máximo de 

dois anos entre os exames. 
d) 50 e 69 anos, com o intervalo máximo de 

dois anos entre os exames. 
 
20. Com o objetivo de obter medicamentos 
com menos efeitos colaterais, que fossem 
mais específicos na sua ação neuroquímica, 
e consequentemente melhor tolerados, 
foram desenvolvidos especialmente a partir 
do início dos anos 90, os chamados 
inibidores seletivos da recaptação da 
serotonina (ISRS). São efeitos colaterais 
comuns desses medicamentos: 
 



 

 
a) Insônia, cansaço, diarreia, cefaleia, 
polifagia, petéquias em membros superiores 
e inferiores, incontinência urinária e 
hipotensão. 
b) Sonolência, tenesmo, desconforto 
abdominal, incontinência urinária, ataques 
de pânico, aumento de cortisol sérico, 
hematúria, cansaço e sedação. 
c) Ansiedade, desconforto gástrico 
(náuseas, dor epigástrica, vômitos), 
cefaleia, diminuição do apetite, disfunção 
sexual, inquietude, insônia, nervosismo e 
tremores. 
d) Sonolência, icterícia, xerosmia, 
alopecia, rouquidão, confusão mental, 
sedação, ataques de fúria, colúria, diarreia e 
síndrome de pernas inquietas durante o 
sono. 

 
21. A Estratégia Rede Cegonha tem a 
finalidade de estruturar e organizar a 
atenção à saúde materno-infantil no País e 
será implantada, gradativamente, em todo o 
território nacional. O início de sua 
implantação conta com a observação do 
critério epidemiológico, da taxa de 
mortalidade infantil, da razão da mortalidade 
materna e da densidade populacional. Os 
princípios da Rede Cegonha são: 
 
I - Humanização do parto e do nascimento; 
organização dos serviços de saúde 
enquanto uma rede de atenção à saúde 
(RAS). 
II - Acolhimento da gestante e do bebê, com 
classificação de risco em todos os pontos 
de atenção. 
III - Vinculação da gestante à maternidade; 
gestante não peregrina; realização de 
exames de rotina com resultados em tempo 
oportuno. 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
a) I e II, apenas. 
b) I e III, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, II e III. 
 
22. Segundo o Ministério da Saúde, são 
sinais de probabilidade de gravidez: 
 
a) Atraso menstrual. 
b) Paredes vaginais aumentadas, com 
aumento da vascularização (pode-se 

observar pulsação da artéria vaginal nos 
fundos de sacos laterais). 
c) Manifestações clínicas (náuseas, 
vômitos, tonturas, salivação excessiva, 
mudança de apetite, aumento da frequência 
urinária e sonolência). 
d) Modificações anatômicas (aumento 
do volume das mamas, hipersensibilidade 
nos mamilos, tubérculos de Montgomery, 
saída de colostro pelo mamilo, coloração 
violácea vulvar, cianose vaginal e cervical, 
aumento do volume abdominal). 

 
23. Com relação à reanimação do recém 
nascido (RN), a massagem cardíaca só 
deve ser iniciada se, após 30 segundos de 
ventilação com oxigênio suplementar, o RN 
apresentar ou persistir com Frequência 
cardíaca inferior a: 
 
a) 60bpm. 
b) 80bpm. 
c) 100bpm. 
d) 120bpm. 
 
24. “São manchas azul-acinzentadas 
localizadas preferencialmente no dorso e 
nas regiões glútea e lombossacra, podendo 
ser disseminada; traduz imaturidade da pele 
na migração dos melanócitos, relacionada a 
fatores raciais. São mais comuns nas raças 
negra e oriental e regridem nos primeiros 4 
anos de idade. Essa mancha costuma 
despertar o interesse das mães.” 
 
Com relação ao exame físico do recém 
nascido, o texto traz a descrição do achado 
semiológico denominado: 
 

a) Vérnix caseoso. 
b) Mancha mongólica. 
c) Milium sebáceo. 
d) Lanugo. 

 
25. A manifestação de uma doença ou uma 
ocorrência que cria um potencial para 
causar doença, é o conceito trazido pela 
Vigilância Epidemiológica denominado: 
 
a) Emergência de Saúde Pública 

Internacional. 
b) Emergência de Saúde Pública Nacional. 
c) Evento. 
d) Agravo de saúde. 
 


