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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 02 (duas) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Idoso vira criança? 

  

 O Brasil está vivendo uma grande transformação em sua população. As pessoas estão 

vivendo mais, menos crianças estão vindo ao mundo, e o resultado disso é um aumento no número 

de habitantes com mais de sessenta anos. Segundo projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), daqui a vinte anos o número de idosos terá ultrapassado o número de crianças 

com menos de 15 anos. [...] O envelhecimento é, sim, uma das conquistas da humanidade, é uma 

dádiva poder chegar aos 70, 80 anos. Mas é claro que há desafios, e um deles é o preceito de que 

idosos acabam sendo vítimas. 

 Esses preceitos são de vários tipos, mas hoje quero falar de infantilização. Quem nunca 

ouviu alguém chamar idoso de “vozinho”, sem ter qualquer intimidade com aquela pessoa? E 

quando brinquedo e jogos de crianças são usados para estimular o cérebro dos idosos? São sutilezas, 

e uma linha muito tênue vai separar uma demonstração de carinho de um profundo desrespeito. 

Quero dizer que alguém pode ter a melhor das intenções ao chamar uma idosa de “vozinha” no 

banco, supermercado ou no hospital, mas essa forma de tratamento, usando diminutivos, pode 

demonstrar um preconceito, o de que o idoso é incapaz, indefeso e que não se importa com aquilo 

que é dito para ele. 

 [...] Por mais que uma doença provoque reações parecidas com as de uma criança, todo 

idoso tem uma biografia, uma história, e merece ser tratado com todo o nosso repeito. Devemos 

considerar que idosos portadores de demências podem se esquecer de fatos ocorridos minutos antes, 

mas a memória afetiva ou emocional relacionada a algum fato está muito bem preservada[...]. 

(Adaptado de FERREIRA, Vida e Saúde, out. 2018, p. 27). 

 

01. O texto apresentado caracteriza-se como: 

A) Crônica, pois trata de um problema social. 

B) Conto, pois apresenta uma realidade brasileira. 

C) Reportagem, pois apresenta dados e análises sobre uma realidade brasileira. 

D) Romance, pois idealiza uma realidade brasileira. 

 

02. Segundo o texto, é possível afirmar que: 

A) Falar com um idoso no diminutivo é um hábito carinhoso e inofensivo do brasileiro. 
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B) A interrogação, no título do texto, apresenta relação com a posição do autor sobre a interação 

com os idosos. 

C) Além de trazer os dados sobre o envelhecimento da população, o autor questiona a relação do 

brasileiro com os pais. 

D) A infantilização na fala com os idosos não apresenta preconceito com as pessoas idosas. 

 

03. Sobre o enunciado: “Esses preceitos são preconceituosos.”, pode-se afirmar que: 

(  ) O núcleo do sujeito é “esses”. 

(  ) O predicado do enunciado é verbal. 

(  ) O predicativo do sujeito é: “preconceituosos ”. 

(  ) O sujeito é composto. 

(  ) “Preceitos” é adjunto adnominal. 

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) F, F, V, F, F.  

B) V, F, V, F, V.  

C) V, V, V, V, F. 

D) F, V, V, F, F. 

 

04. Analise os enunciados de acordo com a norma culta padrão: 

I. Em “uma linha muito tênue”, temos respectivamente: artigo definido, substantivo, advérbio e 

adjetivo. 

II. Em “provoque reações parecidas com as de uma criança”, é possível escrever “provoque reações 

parecidas para uma criança” sem alterar o sentido. 

III. Em “idosos portadores de demências podem se esquecer de fatos”, tem-se o emprego de 

próclise.  

IV. Em “O Brasil está vivendo uma grande transformação em sua população”, tem-se o verbo 

conjugado no gerúndio para indicar uma ação contínua. 

V. Em “Por mais que uma doença provoque reações parecidas com as de uma criança, todo idoso 

tem uma biografia, uma história”, tem-se três orações. 

De acordo com as assertivas acima, não estão corretas:  

A) II, IV e V.  

B) I, II, IV e V.  

C) II e V apenas. 

D) I, II e V. 



Processo Seletivo - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2018 

4 

Prova Técnico em Enfermagem 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

05. Assinale o enunciado que não apresenta incorreções de acordo com a norma culta padrão. 

A) Há uma população em constante crescimento nas universidades. 

B) Nosso projeto visa atingir a população carente. 

C) Muitos idosos necessitam ajuda para locomoção. 

D) Envelhecimento, é um tema a ser discutido nas políticas públicas. 

 

Matemática 

 

06. Vamos montar um brincadeira a partir de um sistema de equações do primeiro grau. Seis 

unidades de uma coisa, adicionado de 10 unidades de outra coisa resulta em 130 unidades de coisas. 

Ainda se tomarmos 8 unidades da primeira coisa e subtrairmos 2 unidades da segunda coisa, 

teremos um resultado de 20 coisas. Se somarmos o número da primeira coisa, com o número da 

segunda coisa, teremos? 

A) 15 unidades de coisas. 

B) 20 unidades de coisas. 

C) 1000 unidades de coisas. 

D) 100 unidades de coisas. 

 

07. Para construir pontes os engenheiros utilizam associações de triângulos, que podem ser 

Retângulos, Escalenos, Isósceles. Se colocarmos de um lado um triângulo retângulo com um cateto 

medindo 80cm, e a hipotenusa medindo 100cm, qual será a medida do outro cateto? 

A) 80 centímetros. 

B) 90 centímetros. 

C) 60 centímetros. 

D) 10 centímetros. 

 

Conhecimentos gerais 

 

08. Os limites do município de Maravilha são  

I. Ao norte, com São Miguel da Boa Vista, Tigrinhos e Bom Jesus do Oeste. 

II. Ao sul, com Cunha Porã e Iraceminha. 

III. A leste, com Modelo. 

IV. A oeste, com São Miguel do Oeste. 
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Analise as assertivas acima sobre limites territoriais do município de Maravilha e responda.  

Está(ão) correta(s): 

A) As assertivas I, III e IV. 

B) As assertivas II, III e IV. 

C) As assertivas I, II e III. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

09. No início do século XX, havia no oeste do Estado de Santa Catarina mais de 90% de florestas. 

Com novas companhias territoriais colonizadoras, as terras foram sendo ocupadas. Onde hoje é o 

município de Maravilha, os três núcleos que deram início à colonização foram: 

I. Os trabalhadores e empreiteiros da Companhia Territorial Sul Brasil, que vieram abrir estradas, 

medir e vender terras. 

II. As duas primeiras serrarias (Sbaraini/Benvegnu) localizada no atual trevo de acesso da cidade e 

(Nilo Sudbrack) atrás da atual garagem da Prefeitura, cada qual formando sua vila. 

III. Os colonizadores gaúchos que vieram formar o núcleo central da futura cidade, na época a 

"Sede Maravilha" ou "Sedia". 

Analise as afirmativas acima e responda. Está(ão) correta(s) 

A) As assertivas I e II. 

B) As assertivas I e III. 

C) As assertivas II e III. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

10. Leia atentamente o texto a seguir: É um rio brasileiro do oeste do estado de Santa Catarina. 

Nasce a 12km da cidade de Dionísio Cerqueira e, após percorrer cerca de 60km no sentido norte-

sul, deságua no rio Uruguai, 2km a montante da cidade de Mondaí. Integra a bacia hidrográfica do 

rio Uruguai. No rio foi construída uma barragem que provocará inundação de uma área de 91 

hectares e 10,5 quilômetros de extensão, formando um lago que banhará as divisas territoriais dos 

municípios de Flor do Sertão, Descanso, Romelândia e São Miguel do Oeste. O texto refere-se ao: 

A) Rio Peperi. 

B) Rio das Antas. 

C) Rio Sargento. 

D) Rio Iracema. 
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Conhecimentos específicos do cargo 

 

11. Para avaliação das funções vitais e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil 

é imprescindível a avaliação dos sinais vitais. Os mesmos são indispensáveis para auxiliar no 

diagnóstico, acompanhamento e monitorização do quadro clínico de um paciente. Qualquer 

alteração em alguma função corporal, reflete na alteração de algum dos sinais vitais. Tendo em vista 

sua importância, analise as alternativas a seguir: 

I. A frequência cardíaca normal em recém-nato é de 70 a 170 bpm, tendo sua média normal de 120 

bpm. 

II. Em crianças de 4 anos, a variação considerada normal é de 60 a 110 bpm, tendo a média de 100 

bpm. 

III. A frequência respiratória normal em crianças de 0 a 2 meses é até 70 mrm. 

IV. De 12 meses a 5 anos a frequência respiratória normal é de até 60 mrm.  

V. Em crianças acima de 8 anos a frequência respiratória normal é até 20 mrm.  

De acordo com as assertivas acima, os sinais vitais, de acordo com a respectiva faixa etária, estão 

corretos nas assertivas:  

A) II, III e IV. 

B) I, IV e V. 

C) Apenas as alternativas I e V. 

D) Todas as alternativas estão corretas.  

 

12. Foi prescrito pelo médico Hidantal 0,2g intravenosa, temos disponível na farmácia 500mg 

contidos em ampolas de 5ml. Quantos mls devo administrar? 

A) 0,002 ml. 

B) 1,2 ml. 

C) 0,2 ml. 

D) 2 ml. 

 

13. Considerando a Norma Regulamentadora-32 (NR-32), analise as afirmativas: 

I. Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório 

exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e 

lixeira provida de sistema de abertura com contato manual. 
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II. Somente os trabalhadores que exerçam atividades relacionadas a assistência de saúde, 

relacionadas ou não com a promoção e assistência à saúde, são abrangidos pela NR-32.  

III. Os cilindros contendo gases inflamáveis, tais como hidrogênio e acetileno, devem ser 

armazenados a uma distância mínima de oito metros daqueles contendo gases oxidantes, tais como 

oxigênio e óxido nitroso, ou através de barreiras vedadas e resistentes ao fogo. 

IV. O empregador deve assegurar que os trabalhadores sejam informados das vantagens e dos 

efeitos colaterais, assim como dos riscos a que estarão expostos por falta ou recusa de vacinação, 

devendo, nestes casos, guardar documento comprobatório e mantê-lo disponível à inspeção do 

trabalho. 

V. Norma Regulamentadora (NR-32) tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a 

implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de 

saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. 

Assinale a alternativa correta. 

A) I, II e IV. 

B) III, IV e V. 

C) I, III e V.  

D) II, III e IV.  

 

14. É preconizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em relação aos 

cuidados com manutenção do cateter urinário, para prevenção da infecção do trato urinário. 

Assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso. 

(  ) Utilizar cateter urinário impregnado com prata ou outro antimicrobiano e trocar o cateter 

urinário a cada 5 dias ou sempre que houver obstrução por muco ou outras causas. 

(   ) Trocar todo o sistema quando ocorrer desconexão, quebra da técnica asséptica ou vazamento. 

(   ) Utilizar antissépticos tópicos para a higienização da uretra ou meato uretral. 

(   ) Manter o fluxo de urina desobstruído e manter o sistema de drenagem fechado e estéril. 

(   ) Manter sempre a bolsa coletora abaixo do nível da bexiga.  

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) F, V, F, V, V. 

B) F, F, V, F, V. 

C) V, F, V, V, F. 

D) F, V, F, F, V.  
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15. Para a realização de curativos conforme orientações gerais presentes no Caderno de Medidas de 

Prevenção de Infecção Relacionada a Assistência à Saúde da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), devemos avaliar a classificação das feridas e entender a mesma quanto a seu 

tipo de cicatrização e seu diagnostico etiológico, para assim então realizar o curativo. Assinale a 

alternativa correta: 

A) Na realização de curativos em feridas contaminadas ou infectadas, deve-se utilizar óculos de 

proteção e capote. 

B) Cicatrização de primeira intenção: As bordas são aproximados por suturas por planos teciduais. 

C) Cicatrização de segunda intenção: As bordos são aproximados por pontos de sutura. 

D) Na cicatrização por terceira intenção: As bordos estão separados e a cicatrização ocorre 

espontaneamente. 

 

16. Conforme Ministério da Saúde, a Diabetes Mellitus é uma síndrome de etiologia múltipla, 

decorrente da falta de insulina e ou da incapacidade de a insulina exercer adequadamente seus 

efeitos. As consequências da Diabetes Mellitus, a longo prazo, incluem disfunção e falência de 

vários órgãos, especialmente rins, olhos, nervos, coração e vasos sanguíneos. Assinale a alternativa 

correta: 

A) Diabetes Mellitus tipo 2 é em geral abrupta, acometendo principalmente crianças e adolescentes 

sem excesso de peso. 

B) O Diabetes Mellitus tipo 1 costuma ter início insidioso e sintomas mais brandos. Manifesta-se, 

em geral, em adultos com longa história de excesso de peso e com história familiar de Diabetes 

Mellitus tipo 1. 

C) Diabetes Mellitus tipo 1 hiperglicemia é acentuada, evoluindo rapidamente para cetoacidose.  

D) Diabetes Mellitus tipo 1 idade maior que 30 anos, embora possa ocorrer em qualquer época.  

 

17. Estimativas mundiais apontam aproximadamente 530 mil casos novos e 265 mil mortes por 

câncer do colo do útero ao ano, sendo 88% desses óbitos nos países em desenvolvimento. No 

mundo e no Brasil, se constitui como a terceira causa de morte por câncer entre mulheres. A 

vacinação contra o HPV, conjuntamente com as atuais ações para o rastreamento do câncer, 

possibilitará prevenir a doença nas próximas décadas, além de reduzir os óbitos relacionados com 

os acometimentos provocados pelo vírus.  Estima-se que o vírus do HPV associado a outros fatores 

é responsável por 90% dos casos de câncer anal, 71% dos casos de câncer de vulva, de vagina e de 

pênis, e 72% dos cânceres de orofaringe. Conforme Ministério da Saúde, o esquema vacinal para o 
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HPV e as recomendações para administração da vacina, está correto o que se afirmativa na 

alternativa: 

A) O esquema vacinal para meninas/adolescentes de 9 a 14 anos e meninos/adolescentes de 9 a 16 

anos consiste na administração de 2 (duas) doses (0 e 6 meses), respeitando o intervalo mínimo de 

seis meses entre as doses. 

B) As seringas recomendadas para administração da vacina devem seguir as especificações: Ser 

seringas de 1mL ou 3mL com bico Luer Slip ou Luer-Lok.  

C) Para meninos e meninas ou mulheres e homens vivendo com HIV/Aids e indivíduos submetidos 

a transplantes de órgãos sólidos, de medula óssea e pacientes oncológicos, entre nove e 28 anos de 

idade, o esquema vacinal consiste na administração de 3 (três) doses (0, 2 e 8 meses). 

D) As agulhas recomendadas para administração da vacina do HPV para via intramuscular são as 

25 x 0,6 mm, 25 x 0,7 mm, não sendo recomendada a agulha 25 x 0,8 mm.  

 

18. Conforme Ministério da Saúde, a tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que 

afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e sistemas. No Brasil, a 

doença é um sério problema da saúde pública, com profundas raízes sociais. A cada ano, são 

notificados aproximadamente 70 mil casos novos e ocorrem cerca de 4,5 mil mortes em 

decorrência da tuberculose. Quanto aos sinais e sintomas da tuberculose, sua transmissão e 

reservatório, assinale a alternativa incorreta:  

A) O principal reservatório da tuberculose é o ser humano. Outros possíveis reservatórios são 

gado bovino, primatas, aves e outros mamíferos. 

B) O principal sintoma da tuberculose é a tosse na forma seca ou produtiva. 

C) Alguns sintomas que podem estar presentes são a febre vespertina, sudorese noturna, 

emagrecimento e cansaço/fadiga. 

D) Com o início do esquema terapêutico adequado, a transmissão tende a diminuir 

gradativamente e, em geral, após 8 dias de tratamento chega a níveis insignificantes, não 

ocorrendo mais transmissão. No entanto, o ideal é que as medidas de controle de infecção sejam 

implantadas até que haja a negativação da baciloscopia.  

 

19. Atualmente, a Dengue é a mais importante arbovirose que afeta o ser humano, e constitui-se em 

sério problema de saúde pública no mundo. A doença ocorre e dissemina-se especialmente nos 

países tropicais, onde as condições do meio ambiente favorecem o desenvolvimento e a proliferação 

do Aedes aegypti, principal mosquito vetor. A Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu um 
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critério de classificação das formas em 4 categorias, de acordo com o grau de gravidade. Quanto ao 

Grau e sua respectiva definição, assinale a alternativa correta: 

A) Grau I: Febre acompanhada de sintomas inespecíficos, em que a única manifestação 

hemorrágica é a prova do laço positiva. 

B) Grau II: Hemorragias espontâneas graves (sangramentos de pele, epistaxe, gengivorragia e 

outros). 

C) Grau III: Choque profundo, com ausência da pressão arterial e pressão de pulso imperceptível 

(Síndrome do Choque da Dengue). 

D) Grau IV: Colapso circulatório, com pulso fraco e rápido, e pressão arterial ou hipotensão, pele 

pegajosa e fria e inquietação. 

 

20. Sobre a Lei 8.080 e a Lei 8.142, indispensáveis para o planejamento, organização e 

funcionamento dos serviços e saúde e proteção dos usuários, associe as Leis com suas respectivas 

definições e atribuições: 

I. Lei 8.080. 

II. Lei 8.142. 

 

(    ) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 

prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

(    ) Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 

outras providencias. 

(   ) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de 

recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 

(  ) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, a 

alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, 

a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 

essenciais, os níveis de saúde da população expressam a organização social 

e econômica do País. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) II, I, I, II. 

B) I, I, II, I. 

C) I, II, I, I. 

D) II, II, I, I.  

 

 


