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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 

 

Leia os textos publicitários 01 e 02 para responder às perguntas de 01 a 05: 

 

TEXTO 01  

 

 
 

TEXTO 02 

 

 

01. Em relação à frase: “A digital de cada um faz a diferença” e o recurso das imagens nos textos 

publicitários é correto o que se afirma em: 

A) O recurso da imagem do dedo e a palavra digital é para ficar claro o que é a digital. 

B) Os diferentes sentidos atribuídos às imagens e à frase se chama polissemia. 

C) Não há sentido polissêmico entre imagem e frase por se tratar de um chamado para 

cadastramento biométrico. 

D) As imagens representam diferentes etnias e, por isso, não se relacionam com a frase, porque a 

digital é única para cada cidadão.  
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02. Nas frases: “Venha para a biometria. Cadastre suas digitais”, os verbos em destaque estão: 

A) No presente do subjuntivo. 

B) No presente do indicativo. 

C) No futuro do presente. 

D) No modo imperativo. 

 

03. Nas frases: “Vem pra biometria. Venha para a biometria”, o uso da preposição para:  

A) Está correto nas duas frases, porque pra é uma simplificação de para. 

B) Está correto apenas na segunda frase. 

C) Está correto nas duas frases, porque quando usada em sequência se usa pra. 

D) Está correto apenas na primeira frase, porque em campanha publicitária o uso padrão da 

linguagem dificulta a compreensão da população. 

 

04. Passando as frases: “Vem pra biometria. Venha para a biometria”, para a terceira pessoa do 

plural teremos: 

A) Vêm pra biometria. Venham para a biometria. 

B) Veem pra biometria. Venham para a biometria. 

C) Vêm pra biometria. Venhamos para a biometria. 

D) Veem pra biometria. Venhamos para a biometria. 

 

05. Em “A digital de cada um faz a diferença” temos: 

A) Duas orações, uma frase e período composto. 

B) Uma oração, duas frases e período simples. 

C) Uma oração, uma frase e período simples. 

D) Duas orações, duas frases e período composto. 

 

Matemática 

 

06. A estatística para dados não grupados pode ser dividida em vários pontos para comporem uma 

análise dos resultados encontrados. Um dos primeiros pontos a se trabalhar são as medidas de 

tendência central. Qual das opções abaixo está relacionada somente a Medidas de Tendência 

Central? 

A) Média – Moda – Desvio Padrão. 

B) Média Aritmética – Média Harmônica – Média Geométrica. 
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C) Assimetria – Média Geométrica – Variância. 

D) Ponto Médio – Amplitude Total – Mediana. 

 

07. Um dos pontos mais complicados para os alunos trabalhar na prática nas salas de aula se 

denomina trigonometria. Nesses conteúdos existem uma enormidade de identidades trigonométricas 

marque qual das abaixo é verdadeira. 

A) Sen (x) + Cos (x) = Tg (x) + Cossec (x) + 1. 

B) Tg² (x) + Cotg² (x) = 1. 

C) Sen² (x) + Cos² (x) = 1. 

D) a² + b² = 1.   

 

Conhecimentos gerais 

 

08. Considere o que dispõe a Lei Orgânica do Município de Maravilha/SC e assinale a alternativa 

correta: 

A) O Vice-Prefeito poderá se recusar a substituir ou suceder o Prefeito, não havendo punição pela 

recusa, ainda que injustificada. 

B) Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância dos cargos, assumirá a 

administração municipal o Presidente da Câmara. 

C) Se no último ano do mandato ocorrer a vacância do cargo de Prefeito e inexistir o Vice-Prefeito, 

dar-se-á nova eleição trinta dias após a vacância, cabendo aos eleitos completar o período dos seus 

antecessores. 

D) O Prefeito e o Vice-Prefeito, quando no exercício do cargo, não poderão, sem licença da Câmara 

Municipal, ausentar-se do Município por período superior a 25 (quinze) dias, sob pena de perda do 

cargo ou de mandato. 

 

09. A origem do nome do Município de Maravilha/SC é atribuída: 

A) Às crianças que ali residem. 

B) Ao rio que margeia o Município. 

C) Graças à mancha dos pinhais. 

D) Em razão do prisma desenvolvimentista do Município.  
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10. São Municípios integrantes da Associação dos Municípios do Entre Rios – SC (AMERIOS), 

exceto: 

A) Maravilha/SC. 

B) Caibi/SC. 

C) Cunhataí/SC. 

D) São Miguel do Oeste/SC. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

11. Sobre a Resolução Cofen N° 567/2018 e suas respectivas resoluções e definição, assinale a 

alternativa correta: 

A) Cabe ao Enfermeiro da área a participação na avaliação, elaboração de protocolos, e 

exclusivamente ao médico a seleção e indicação de novas tecnologias em prevenção e tratamento de 

pessoas com feridas. 

B) Regulamenta a atuação da equipe de enfermagem no cuidado aos pacientes com feridas. 

C) Regulamenta a abertura dos consultórios de enfermagem e clínicas de enfermagem. 

D) Define a autonomia do Enfermeiro para a abertura de Clínica/Consultório de prevenção e 

cuidado de pessoas com feridas e reabilitação em pós-operatórios. 

 

12. A atenção domiciliar de enfermagem e as ações desenvolvidas no domicílio da pessoa, visam a 

promoção de sua saúde, a prevenção de agravos e tratamento de doenças, bem como a sua 

reabilitação. A resolução Cofen n° 0464/2014 normatiza a atuação da equipe de enfermagem na 

atenção domiciliar. Quanto a resolução, está correta a alternativa: 

A) Visita Domiciliar: Compreende todas as ações, sejam elas educativas ou assistências, 

desenvolvidas pelos profissionais de enfermagem no domicilio, direcionadas ao paciente e seus 

familiares. 

B) Atendimento Domiciliar: Considera um contato pontual da equipe de enfermagem para a 

avaliação das demandas exigidas pelo usuário e/ou familiar, bem como o ambiente onde vivem, 

visando estabelecer um plano assistencial, programado com objetivo definido. 

C) Internação Domiciliar: É a prestação de cuidados sistematizados de forma integral e continuo e 

até mesmo ininterrupto, realizada na unidade hospitalar, com oferta de tecnologia e de recursos 

humanos, equipamentos, materiais e medicamentos. 
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D) A atenção domiciliar de enfermagem pode ser executada no âmbito de Atenção Primária e 

Secundária, por Enfermeiros que atuam de forma autônoma ou em equipe multidisciplinar, por 

instituições públicas, privadas ou filantrópicas que ofereçam serviços de atendimento domiciliar.  

 

13. O dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem nos serviços/locais em que 

realizam atividades de enfermagem, deve ser embasado na Resolução Cofen nº 543/2017. Quanto 

ao referencial mínimo para o quadro de profissionais de enfermagem para as 24 horas de cada 

unidade de internação (UI) considera o SCP, as horas de assistência de enfermagem, a distribuição 

percentual do total de profissionais de enfermagem e a proporção profissional/paciente. Quanto a 

distribuição percentual do total de profissionais de enfermagem, assinale a alternativa correta: 

A) Para cuidado mínimo e intermediário: 33% são enfermeiros e os demais auxiliares e/ou técnicos 

de enfermagem. 

B) Para cuidado de alta dependência: 40% são enfermeiros e os demais técnicos e/ou auxiliares de 

enfermagem. 

C) Para cuidado semi-intensivo: 38% são enfermeiros e os demais técnicos de enfermagem.  

D) Para cuidado intensivo: 48% são enfermeiros e os demais técnicos de enfermagem. 

 

14. O código de ética dos profissionais de enfermagem estabelece princípios, responsabilidades, 

direitos e deveres aos profissionais, entre outras diretrizes. Quanto ao código de ética, assinale a 

alternativa incorreta: 

A) É de responsabilidade do profissional avaliar criteriosamente sua competência técnica, legal e 

somente aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro para si e para a 

clientela. 

B) É dever do profissional manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão 

de sua atividade profissional, exceto nos casos previstos em lei. 

C) É dever do profissional de enfermagem colaborar com a equipe de saúde no esclarecimento do 

cliente e família sobre o seu estado de saúde e tratamento, possíveis benefícios, riscos que possam 

ocorrer, bem como dar diagnóstico médico de sua patologia.  

D) Colaborar com a equipe de saúde na orientação do cliente ou responsável, sobre os riscos dos 

exames ou de outros procedimentos aos quais se submeterá.  
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15. O Ministério da Saúde com seu Guia Dengue: Diagnóstico e Manejo Clínico, auxilia os 

profissionais de saúde no atendimento adequado dos pacientes com dengue. É imprescindível 

através de sinais e sintomas identificar os pacientes que podem evoluir para uma forma grave da 

dengue, com a intenção de prevenir gravidade e reduzir a mortalidade da mesma. Uma medida 

importante para evitar a ocorrência do óbito por dengue está na organização dos serviços de saúde, 

especialmente em situação de epidemia. Quanto aos sinais, sintomas e manifestações clinicas da 

Dengue, assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso: 

(   ) O exantema está presente em 20% dos casos, é predominantemente do tipo máculo-papular, 

atingindo face, tronco e membros de forma aditiva. 

(   ) A primeira manifestação é a febre que tem duração de dois a sete dias, geralmente alta (39ºC a 

40ºC), de início abrupto, associada à cefaleia, à adinamia, às mialgias, às artralgias e a dor 

retroorbitária. 

(    ) Anorexia, náuseas e vômitos podem estar presentes. 

(  ) A diarreia está presente em percentual significativo dos casos, habitualmente é bastante 

volumosa, cursando apenas com fezes pastosas numa frequência de três a quatro evacuações por 

dia. 

(   ) A maioria dos sinais de alarme é resultante do aumento da permeabilidade vascular, a qual 

marca o início do deterioramento clínico do paciente e sua possível evolução para o choque por 

extravasamento de plasma. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

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

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

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

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

 

16. A Diabetes Mellitus é um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, caracterizado por 

hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de 

defeitos da secreção e/ou da ação da insulina. As complicações agudas e crônicas do Diabetes 

causam alta morbimortalidade, acarretando altos custos para os sistemas de saúde. Gastos 

relacionados ao diabetes mundialmente, em 2010, foram estimados em 11,6% do total dos gastos 

com atenção em saúde. Quanto a Diabetes, assinale a alternativa correta: 

A) Tipo 1: Resulta da resistência à insulina e de deficiência na secreção de insulina. Ocorre em 

cerca de 90% dos diabéticos. 
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B) Tipo 2: Causada pela destruição das células produtoras de insulina, em decorrência de defeito do 

sistema imunológico em que os anticorpos atacam as células que produzem a insulina. Ocorre em 

cerca de 5 a 10% dos diabéticos. 

C) Principais sintomas do Diabetes Mellitus Tipo 1: Infecções frequentes, alteração visual (visão 

embaçada), dificuldade na cicatrização de feridas, formigamento nos pés, furúnculos. Diabetes 

Mellitus Tipo 2: Vontade de urinar diversas vezes, fome frequente, sede constante, perda de peso, 

fraqueza, fadiga, náusea e vômito. 

D) Existe alguns tipos de Diabetes que são decorrentes de defeitos genéticos associados com outras 

doenças ou com o uso de medicamentos. Podem ser: defeitos genéticos da função da célula beta, 

defeitos genéticos na ação da insulina, doenças do pâncreas exócrino e induzidos por drogas ou 

produtos químicos.  

 

17. O Ministério da Saúde com o objetivo de reforçar as atuais ações de prevenção do câncer do 

colo do útero, vulva, vagina, região anal, pênis e orofaringe dá continuidade a estratégia de 

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

câncer nos sítios mencionados acima, possibilitará prevenir a doença nas próximas décadas, além de 

reduzir os óbitos relacionados com os acometimentos provocados pelo vírus. Analise as afirmações 

abaixo: 

I. A vacina HPV quadrivalente está disponível para a população do sexo feminino de 09 a 14 anos 

de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias). 

II. Para a população do sexo masculino de 10 a 16 anos de idade (16 anos, 11 meses e 29 dias). 

III. A vacina HPV quadrivalente continua disponível nos Centros de Referência para 

Imunobiológicos Especiais (CRIE) e nas unidades básicas de saúde para os homens e mulheres de 

09 a 26 anos de idade vivendo com HIV/Aids (Vírus da Imunodeficiência Humana/Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida). 

IV. Para os indivíduos submetidos a transplantes de órgãos sólidos, de medula óssea e pacientes 

oncológicos que deverão receber o esquema de 4 (quatro) doses (0, 2 e 6 meses). 

V. O HPV é a mais comum infecção sexualmente transmissível. Ele é tão prevalente que cerca de 

70-80% dos homens e mulheres sexualmente ativos, vão adquiri-lo em algum momento de sua vida. 

Há uma chance de 50-80% da transmissão do HPV após relação sexual sem proteção com alguém 

com infecção por HPV. 

De acordo com as assertivas acima está correto o que se afirma em: 

A) I, III, IV e V. 

B) II e IV. 
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C) I, III e V. 

D) Todas as alternativas estão corretas.  

 

18. A Portaria nº 1.943, de 18 de Outubro de 2001, define a relação de doenças de notificação 

compulsória para todo território nacional. Os casos suspeitos ou confirmados das doenças 

pertencentes ao grupo de notificação compulsória, devem ser notificados às Secretarias Estaduais e 

Municipais de Saúde e à Fundação Nacional de Saúde. Quanto as doenças que são de notificação 

compulsória, assinale a alternativa incorreta: 

A) Dengue, Difteria, Doença de Chagas (casos crônicos), Doença Meningocócica e outras 

Meningites, Esquistossomose (em área endêmica).  

B) Botulismo, Carbúnculo ou “antraz”, Cólera e Coqueluche. 

C) Febre Amarela, Febre Maculosa, Febre Tifóide, Hanseníase. 

D) Tétano, Tularemia, Varíola, Leishmaniose Visceral, Peste e Malária (em área não endêmica).  

 

19. Para garantir a efetividade no processamento de materiais, todo processo deve ser levado em 

consideração, desde a limpeza e escolha dos produtos, até seu acondicionamento final para 

utilização. Detergente é qualquer produto que limpa e que remove a sujeira. Em geral, são 

compostos por agentes surfactantes que diminuem a tensão superficial da água, favorecendo a 

remoção da sujidade. Os detergentes enzimáticos possuem enzimas que facilitam a quebra da 

matéria orgânica. São proteínas que agem como catalisadores nas reações bioquímicas. As enzimas 

são classificadas conforme o tipo de substrato que irão agir, sendo as principais, presentes nos 

detergentes enzimáticos. Assinale a alternativa correta: 

A) Enzima Lipolítica (também chamada de lipase): É capaz de catalisar a hidrólise de ligações 

ésteres de ácidos graxos.  

B) Enzima Glicolítica (também chamada de protease): É capaz de catalisar a hidrólise de ligações 

glicosídicas.  

C) Enzima Proteolítica (também chamada de amilase): É capaz de catalisar a hidrólise de ligações 

peptídicas. 

D) As enzimas têm capacidade de agir sobre sangue, muco, saliva e proteínas em geral, exceto 

sobre gordura. 
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20. As hepatites virais são doenças provocadas por diferentes agentes etiológicos, com tropismo 

primário pelo tecido hepático, que apresentam características epidemiológicas, clínicas e 

laboratoriais distintas. As hepatites virais têm grande importância, pelo número de indivíduos 

atingidos e pela possibilidade de complicações das formas agudas e crônicas. Na abordagem inicial 

das doenças que cursam com icterícia, as hepatites virais devem ser sempre lembradas. Diante da 

grande variedade de apresentação das manifestações clínicas das hepatites virais, estas podem ser 

confundidas com dezenas de outras doenças. Em relação as hepatites, assinale a alternativa correta 

quanto aos exames para diagnóstico laboratorial: 

A) Bilirrubinas: Elevam-se após a diminuição das aminotransferases e, nas formas crônicas, podem 

alcançar valores 40 a 50 vezes acima do normal. Apesar de haver aumento tanto da fração não-

conjugada (indireta) quanto da conjugada (direta), esta última apresenta-se predominante.  

B) Proteínas séricas: Normalmente se alteram nas formas crônicas, no entanto, pode haver aumento 

acentuado na albuminemia. Nas hepatites crônicas e cirrose, a albumina apresenta diminuição 

acentuada e progressiva, e as globulinas, principalmente a fração gama, tendem a diminuir. 

C) Fosfatase alcalina: Pouco se altera nas hepatites por vírus, exceto nas formas colestáticas, 

quando se apresenta em níveis elevados. Devido à presença normalmente aumentada da fração 

osteoblástica dessa enzima, durante o período de crescimento, esse aspecto deve ser considerado no 

acompanhamento de crianças e adolescentes. Não deve ser solicitada de rotina no acompanhamento 

de casos agudos. 

D) Hemograma: A Leucopenia é habitual nas formas crônicas, entretanto muitos casos cursam sem 

alteração no leucograma. A presença de leucocitose sugere intensa necrose hepatocelular ou a 

associação com outras patologias. Ocorrem alterações significativas na série vermelha. A 

plaquetopenia não é frequente na infecção crônica pelo HCV. 

 


