
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017 – MUNICÍPIO DE ARABUTÃ – SC 

 

1 
 

 

CARGO: ENFERMEIRO 

 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 3 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 A Prova escrita terá início às 8 (oito) horas com termino às 11 (onze) horas. A duração mínima 

para realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 3 (três) horas. A Prova 
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será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 5 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico (matemática) 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos na Área da Saúde 10 (dez) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

 

LINGUA PORTUGUESA 

 

1. Analise a concordância verbal das frases abaixo apresentadas e assinale aquela que está 

incorreta: 

a) Astronautas dos EUA e França iniciam caminhada espacial. 

b) EUA acusa Fiat Chrysler de fraude em controle de poluição. 

c) Senado dos EUA começa a sabatinar indicados de Trump. 

d) Trump diz pela 1ª vez que Rússia pode estar por trás de ataque hacker na eleição.  

e) Diretor de ética dos EUA critica plano de Trump para evitar conflito de interesses. 

 

2. Assinale a alternativa na qual as palavras em destaque são respectivamente: substantivo 

derivado, adjetivo e verbo, respectivamente: 

a) O território japonês é pequeno.  

b) O menino é o responsável pela limpeza. 

c) A menina disse que poucas pessoas tem esperteza. 

d) Mariana é uma menina alta, magra e muito bonita. Tem olhos verdes e cabelos cacheados. 

e) Aquele vestido vermelho está sujo. 

 

3. Assinale a alternativa na qual o vocábulo possua o mesmo número de letras e fonemas de: 

galinha 

a) Sorvete 

b) Chuvisco 

c) Guitarra 

d) Exceção  

e) Dinheiro  

 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

4. A negação de “Paulo comprou um carro novo e foi ao jogo com Felipe” é: 

a) Paulo não comprou um carro novo e não foi ao jogo com Felipe; 

b) Paulo não comprou um carro novo e foi ao jogo sozinho; 

c) Paulo não comprou um carro novo ou não foi ao jogo com Felipe; 

http://g1.globo.com/busca/click?q=EUA&p=7&r=1484320179032&u=http%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F5568941%2F&t=informacional&d=false&f=false&ss=3a05352201fdabae&o=&cat=a
http://g1.globo.com/mundo/noticia/trump-fara-a-america-grande-novamente-diz-mike-pence-em-primeira-coletiva-apos-eleicao.ghtml
http://g1.globo.com/mundo/noticia/diretor-de-etica-dos-eua-critica-plano-de-trump-para-evitar-conflito-de-interesses.ghtml
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d) Paulo comprou um carro novo, mas não foi ao jogo; 

e) Paulo não comprou um carro novo e não foi ao jogo. 

 

5. Trabalhando 8 horas por dia, 25 trabalhadores, com a mesma produtividade, deixam uma obra 

pronta em 48 dias. Trabalhando 10 horas por dia, 20 trabalhadores com uma produtividade 20% 

menor que os primeiros, deixam a mesma obra pronta em: 

a) 60 dias 

b) 48 dias 

c) 40 dias 

d) 32 dias 

e) 30 dias 

 

6. Na tentativa de manter seus estudantes focados nos estudos até o último dia de aula um 

colégio adotou a fórmula de calcular a média final de seus alunos com a seguinte sistemática: 

1º bimestre tem peso 1 

2º bimestre tem peso 2 

3º bimestre tem peso 2 

4º bimestre tem peso 3. 

Um aluno desse colégio obteve as seguintes notas na disciplina de Português: 1º bimestre 5,0; 2º 

bimestre 4,5; 3º bimestre 5,0  e  4º bimestre 6,0. A média anual final desse aluno foi de: 

a) 5,05 

b) 5,25 

c) 5,35 

d) 5,45 

e) 5,50 

 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7. A Câmara de Vereadores tem autonomia financeira através de repasse mensal da 

administração municipal, previsto no orçamento e obedecidas as exigências legais. A Câmara 

apresenta publicamente a prestação de contas e é fiscalizada pelo Tribunal de Contas. Como 

se chama o repasse de recurso financeiro do Executivo para o Legislativo? 

a) Repasse orçamentário 

b) Duodécimo  
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c) Transferência constitucional 

d) Dotação orçamentária 

e) Transferência horizontal 

 

8. O Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE consiste na transferência de recursos 

financeiros do Governo Federal, em caráter suplementar, aos estados e municípios, para 

aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar. Quais são as exigências para 

que os municípios participem do programa? 

Assinale a alternativa incorreta: 

a) Cumprir com as normas estabelecidas pelo FNDE na aplicação dos recursos; 

b) Aplicar o recurso somente na aquisição de gêneros alimentícios; 

c) Instituir o Conselho de Alimentação Escolar como órgão deliberativo, fiscalizador e de 

assessoramento; 

d) Efetuar a prestação de contas dos recursos recebidos; 

e) Apresentar mensalmente ao MEC o plano de execução do programa demonstrando a aplicação do 

recurso, o nome dos fornecedores e os benefícios para as crianças. 

 

9. Muitas são as pessoas que durante a vida executaram ações em prol da humanidade e 

deixaram sua marca na história. Os nomes de algumas dessas personalidades estão abaixo.  

Relacione as duas colunas e após marque a sequência correta: 

I – Herbert José de Souza - 

Betinho 

(   ) Nasceu em maio de 1914, em Salvador - BA e recebeu o 

nome de Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. Morreu 

em março 1992. Por suas obras de caridade e de assistência 

aos pobres e necessitados ficou conhecida como “O anjo 

bom da Bahia”. 

II – Zilda Arns (   ) Patrono da educação brasileira. Educador, pedagogo e 

filósofo. Um dos pensadores mais notáveis da história da 

pedagogia mundial. É o brasileiro mais homenageado da 

história: ganhou 29 títulos de Doutor Honoris Causa de 

universidades da Europa e América, e recebeu diversos 

galardões como o prêmio da UNESCO de Educação para a 

Paz em 1986. Nasceu em 1921 e morreu em 1997. 

III – Chico Xavier (  ) Nasceu em novembro de 1935, hemofílico, e morreu em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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agosto/1997. Foi exilado político nos tempos da ditadura 

militar. Foi anistiado em 1979 e retornou ao Brasil. Em 1986 

descobriu ter contraído o vírus da AIDS em uma das 

transfusões de sangue a que era obrigado a se submeter 

periodicamente devido à hemofilia. Em sua vida pública esse 

fato repercutiu na criação de movimentos de defesa dos 

direitos dos portadores do vírus. Junto com outros membros 

da sociedade civil, fundou e presidiu, até a sua morte, 

a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. Ativista 

dos direitos humanos, concebeu e dedicou os últimos anos 

de sua vida ao projeto “Ação da Cidadania Contra a Fome, a 

Miséria e Pela Vida.” 

IV – Nelson Mandela (   ) Missionária católica albanesa, considerada a maior do 

século 20, dedicou sua vida aos desprotegidos e pobres da 

Índia, por meio da sua congregação "Missionárias da 

Caridade".  Nasceu em 1910 e morreu em 1997. 

V -  Irmã Dulce (   ) Nasceu em 1944 no Acre, aprendeu a ler aos 19 anos, 

pois não tinha acesso à escola. Seringueiro, sindicalista, 

ativista político e ambientalista. Lutou pela preservação da 

Bacia Amazônica, pois dali dependia a subsistência dos 

seringueiros. Foi assassinado em 22 de dezembro de 1988, 

com tiros de escopeta no peito, na porta dos fundos de sua 

casa, quando saia para tomar banho. Sua família e amigos 

criaram uma OnG com seu nome, que desenvolve projetos 

socioambientais no Acre.  

VI – Madre Teresa de Calcutá (   ) Escritor brasileiro de maior sucesso comercial da 

história. Psicografou mais de 450 livros além de milhares de 

cartas. Sempre doou os direitos autorais dos livros para 

instituições de caridade. Conhecido como o maior líder 

espiritual do Brasil, sendo uma das personalidades mais 

admiradas e aclamadas no país. Nasceu em 1910 e morreu 

em 2002.  

VII – Chico Mendes (   ) Catarinense, Médica Pediatra e Sanitarista. Fundou a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1986
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_da_imuno-defici%C3%AAncia_adquirida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_Interdisciplinar_de_AIDS
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Pastoral da Criança, organismo que tem como objetivo a 

promoção do desenvolvimento integral de crianças entre 

zero e seis anos de idade, ação que ajudou a derrubar a 

mortalidade infantil, de 62 por mil (na década de 80) para 20 

por mil. Fundou também a Pastoral do Idoso. Coordenadora 

internacional da Pastoral da Criança. Indicada pelo governo 

brasileiro ao prêmio Nobel da Paz. Morreu, aos 75 anos, no 

terremoto do Haiti em 2010.  

VIII – Paulo Freire (   ) Passou 27 anos na prisão. Foi libertado em 1990, após 

intensa pressão de campanha internacional.  Ganhou o 

Prêmio Nobel da Paz em 1993. Até 2009, ele havia dedicado 

67 anos de sua vida à causa que defendeu como advogado 

dos direitos humanos e pela qual se tornou prisioneiro de um 

regime de segregação racial, até ser eleito o primeiro 

presidente da África do Sul livre.  

Fonte: www.wikipedia.com.br Acessado em 16/01/2017 

Assinale a sequência correta: 

a) II, VIII, I, III, IV, VI, VII, V 

b) V, VIII, I, VI, VII, III, II, IV 

c) III, VIII, I, II, VI, IV, VII, V 

d) IV, V, I, III, II, VI, VII, VIII 

e) VIII, V, I, III, IV, VI, VII, II 

 

10. O Brasil sediou no mês de agosto/2016 os Jogos Olímpicos, onde obteve o 13º lugar no 

quadro geral de medalhas. As medalhas de ouro foram conquistadas nas modalidades de: 

I – Judô 

II – Salto com Vara 

III – Ginástica Artística 

IV – Vela 

V – Vôlei de Praia e Vôlei de Quadra - masculino 

VI – Vôlei de Praia - feminino 

VII – Boxe 

VIII – Futebol Masculino 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_humanos
http://www.wikipedia.com.br/
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Assinale a alternativa correta: 

a) I, II, III, V, VI 

b) I, II, IV, V, VI, VIII 

c) I, II, IV, V, VII, VIII 

d) III, IV, V, VII, VIII 

e) I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS ENFERMEIRO 

11. Segundo a Lei do Exercício Profissional 7.498/86, o enfermeiro exerce todas as atividades de 

Enfermagem, cabendo-lhe privativamente,  

I) - consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem; 

II)- prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada 

pela instituição de saúde; 

III)- planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de 

Enfermagem; 

IV)- cuidados diretos de Enfermagem a pacientes com cuidados mínimos; 

V)- direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e 

privada, e chefia de serviço e de unidade de Enfermagem; 

ESTÁ CORRETO O QUE SE AFIRMA EM: 

a) I, II e V 

b) III, IV e V 

c) I, III e V 

d) II, IV e V 

e) I,II e IV 

 

12. Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas interrelacionadas, interdependentes e 

recorrentes. O processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira 

etapa, que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade 

humana em um dado momento do processo saúde e doença; e que constituem a base para a 

seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados é 

denominada de  

a) Coleta de dados de Enfermagem ou Histórico de enfermagem; 

b) Diagnóstico de Enfermagem 
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c) Planejamento de Enfermagem 

d) Implementação 

e) Avaliação de Enfermagem 

 

13. As teorias de administração influenciaram e influenciam a prática de enfermagem.  A 

influencia da teoria científica de Frederick Winslow Taylor pode ser identificada na 

enfermagem  

a) Assistência de enfermagem fragmentada em atividades, onde é determinada para cada funcionário 

uma ou mais tarefas. 

b) As pessoas e as relações interpessoais não são devidamente consideradas; 

c) A preocupação com a quantidade de trabalho é maior do que com a qualidade 

d) A comunicação adequada entre o enfermeiro (líder) e os demais membros do grupo é considerada 

fundamental para o bom andamento da assistência. 

e) as avaliações são exclusivamente quantitativas. 

  

14. A administração de medicamentos pode ser feita por diversas vias, dependendo do tipo de 

medicamento a ser administrado. A administração por via intravenosa é muito utilizada. 

Considerando essa técnica básica da enfermagem, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) A infiltração e extravasamento são considerados complicações locais e consistem em 

administração acidental do medicamento em um tecido adjacente. 

b) A escolha da veia a ser puncionada deverá obedecer a utilização primeiro dos sítios mais 

proximais e, em punções subsequentes, os sítios distais deverão ser utilizados. 

c) As bombas de infusão permitem a administração mais exata dos medicamentos.  

d) As luvas não estéreis e descartáveis devem ser usadas durante o procedimento da punção venosa 

em função da probabilidade de contato com sangue do paciente. 

e) O medicamento deve ser administrado lentamente, a não ser que haja indicação especifica para ser 

injetado rapidamente. 

 

15. Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem o Enfermeiro deverá  

 a) Executar ou participar da assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu 

representante legal, exceto quando não houver risco de morte. 

b) Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de 

riscos. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017 – MUNICÍPIO DE ARABUTÃ – SC 

 

10 
 

c) Prestar serviços que por sua natureza competem a outro profissional, exceto quando solicitado por 

chefia imediata 

d) Prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico. 

e) Prestar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou 

emergência. 

 

16. A Insulina é um medicamento essencial para o controle do Diabetes Mellitus tipo I, essa 

droga deve ser administrada rotineiramente por via 

a) Endovenosa; 

b) Intradérmica; 

c) Intramuscular; 

d) Subcutânea; 

e) Sublingual.  

 

17. A síndrome de Burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, é um distúrbio psíquico e 

sua principal característica é o estado de tensão emocional e estresse crônico provocado por 

condições de trabalho físicas, emocionais e psicológicas desgastantes. É uma doença 

ocupacional a que estão mais expostos os profissionais das áreas de saúde, educação e 

serviços assistenciais. São sintomas dessa Sindrome  

I- Sensação de esgotamento físico e emocional que se reflete em atitudes negativas.  

II- Dificuldade em abandonar o posto de trabalhando, prontificando-se a cobrir os turnos de colegas. 

III- Envolvimento  excessivo com o paciente. 

IV- Mudanças bruscas de humor e irritabilidade, 

V- Facilidade  de concentração. 

ESTÁ CORRETO O QUE SE AFIRMA EM 

a) II, III e V 

b) I, II e IV 

c) II, IV e V 

d) I, IV 

e) I, II, III, IV e V 

 

18. Conflito é entendido como um forte desentendimento entre duas ou mais partes. Dentre as 

causas que geram situações de conflito no ambiente de trabalho, temos 
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I- igualdade de tarefas. 

II- problemas de comunicação. 

III- compromisso grupal nas organizações  

IV- disputa de papéis 

V- Trabalho em equipe 

Est  correto somente o que se afirma em  

a) I e II. 

b) II e III. 

c) III e IV. 

d) II e V. 

e) II e IV. 

 

19. A Parada cardiorrespiratória é uma emergência necessitando de intervenção imediata. São 

cuidados que deve-se ter para a   ressuscitação cardiopulmonar (RCP)  

 - A profundidade das compress es tor cicas em adultos é de, pelo menos,   cm, mas não superior a 

6 cm. 

  - A velocidade recomendada para as compress es tor cicas é de 50 a 60/min. 

III- Quando tiver um único socorrista deve-se iniciar as compressões torácicas antes de aplicar as 

ventilações. 

 V- O n mero total de compress es aplicadas durante a ressuscitação é um fator determinante 

importante da sobrevivência em PCR. 

V- Apoiar-se sobre o tórax entre as compressões 

Está correta o que se afirma em 

a) I, II e V 

b) III, IV e V 

c) I, III e IV 

d) II, III e V 

e) I, IV e V 

 

20. Nos protocolos de classificação de risco utilizados nos serviços de urgência, as situações não 

aguda e os três tipos de atendimento de situações agudas ou crônicas agudizadas, para fins de 

visualização e comunicação, foram representados por cores. Essas cores foram adotadas para 
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classificação geral dos casos de demanda espontânea na Atenção Básica, assim quando o 

paciente é classificado com a cor amarela significa 

a) Risco baixo ou ausência de risco com vulnerabilidade importante. O  atendimento precisa ser no 

mesmo dia pela equipe levando em conta a estratificação de risco biológico e a vulnerabilidade 

psicossocial. 

b   isco moderado,  necessita atendimento priorit rio ou seja necessita de intervenção breve da 

equipe, podendo ser ofertada inicialmente medidas de conforto pela enfermagem até a nova avaliação 

do profissional mais indicado para o caso.  

c) Situação não aguda e deve-se fazer orientação específica e/ou sobre as ofertas da unidade. 

d) Que o paciente precisa fazer a  renovação de medicamento de uso contínuo. 

e) Alto risco de vida. Atendimento imediato necessitando de intervenção da equipe no mesmo 

momento, obrigatoriamente com a presença do médico. 

 

 


