
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
01 - Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala. 
02 - Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 25 questões. Se não estiver completo, exija outro do 

fiscal da sala. 
03 - Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.  

04 - Ao receber a folha de respostas, escreva seu nome, o nome do cargo, o número da identidade, a data de 

nascimento, o endereço, a cidade e assine o cartão de identificação. Qualquer irregularidade observada, comunique 

imediatamente ao fiscal. 

05 - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de respostas. 

06 - Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica azul ou preta e faça as marcas de acordo com 

o exemplo. A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras. Exemplo: 

 

                      Forma correta:   Forma errada:  ����  ���� ���� 
 

07 - Só marque uma resposta para cada questão. 

08 - Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas pois isso poderá prejudicá-lo. 

09 - Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será considerada como 

respondida corretamente por todos os candidatos presentes.  

10 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe 

única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

11 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, 

headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 

b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o Folha Resposta. 

12 - O tempo disponível para estas provas de questões objetivas é de 3 horas. 
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Rascunho 
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Língua Portuguesa 

 
01) Analise a frase abaixo: 
 
"A festa", que é uma das atividades mais esperadas do 

ano, foi "excelente". 

 

Dê a função sintática dos termos assinalados pelas 
aspas: 
 
a) predicativo do sujeito - predicativo do objeto. 

b) sujeito - predicativo do sujeito. 

c) objeto direto - adjunto adverbial. 

d) sujeito - predicativo do objeto. 

e) objeto indireto – adjunto adverbial. 

 

02) Nas palavras abaixo, quais são ditongos? 
 
a) Adeus – Cautela. 

b) Maracujá – Brasília. 

c) Maleta – Viagem. 

d) Portela – Independente. 

e) Bahia – Sangue. 

 

03) São considerados gêneros literários narrativos, 
EXCETO: 
 
a) Conto.  

b) Romance.  

c)  Novela. 

d) Crônica. 

e) Soneto. 

 

04) Assinale a alternativa CORRETA quanto ao uso da 
crase: 
 

a) Comparecemos a reunião pontualmente.   

b) Recorria sempre a mãe e a ela se apegava. 

c) Devo ir à São Paulo na semana que vem. 

d) Não resisto à tentação de experimentar esses 

bombons.  

e) O texto precisa ser adequado a finalidade a que se 

destina. 

 

05) São características do Modernismo Brasileiro, 
EXCETO: 
 
a) Liberdade de expressão. 

b) Incorporação do cotidiano. 

c) Linguagem culta.  

d) Inovações técnicas. 

e) Versos livres. 

 

Matemática 

 
06) Dado que cotg X = 1   e sendo X um ângulo do 
terceiro  quadrante,     2   então 5 sen X, é igual a? 

a) 3√2. 

b) -2√5. 

c) -4√6. 

d)  1 . 

       3 

e) -5  . 

        3 

Obs: o símbolo √ significa raiz quadrada. 

 
07) Sendo o triângulo cujos vértices possuem as 
coordenadas A  (1; 2), B (3; 4) e C (4; -1), e sendo p a 
sua área. Então 3   p, é? 
   2 
a)   8. 

b) 12. 

c)   9. 

d) 15. 

e)   6. 

 
08) Um certo triângulo possui os seus lados valendo 6 
dm, 4 dm e 8 dm, então a área desse triângulo é em 

dm2, de? 
 
a) 5√3. 

b) √3. 

c) 9√2. 

d) 8√2. 

e) 3√15. 

Obs: o símbolo √ significa raiz quadrada. 

 
09) Um cilindro reto possui 10 cm de raio da base e 20 

cm de altura. Qual o volume desse cilindro em cm3? 

(Adote ππππ = 3) 
 

a) 3 X 10
2
. 

b)      900. 

c) 9 X 10
4
. 

d) 6 X 10
3
. 

e) 5 X 10
4
. 

 

10) Sendo N = 1  + 1 – 2-1, então N é igual, a? 
                           3     4 
 
a) 1 . 

      3 

b) -1 . 

       4 

c) 1 . 

     12 

d) -2  . 

        3 

e) 4  . 

      7 

 

Conhecimentos Gerais 
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11) A maior floresta do mundo, o rio mais caudaloso do 
planeta, uma biodiversidade invejável. Os maiores 
tesouros da Floresta Amazônica, por incrível que 
pareça acabam tornando-se também seu principal 
problema. Diante desse mundo verde e de seus largos 
rios fica difícil para a população da região acreditar que 
um dia isso tudo pode acabar. Considerando o acima 
exposto, assinale a alternativa que completa de 
maneira lógica e correta o raciocínio acima: 
 

a) A falta de consciência em relação aos riscos que o 

desperdício e a agressão à floresta podem trazer para 

a vida não estão restritas apenas às crianças, mas 

afetam também adultos, políticos e até fiscais que 

deveriam preservar a floresta. 

b) O maior problema da floresta Amazônica é a falta de 

incentivos fiscais para evitar as crises de 

abastecimento de energia eólica de modo a suprir as 

necessidades dos consumidores da fonte. 

c) Os problemas sociais enfrentados pelas populações 

ribeirinhas influenciam diretamente no grau de 

desmatamento dos grandes latifundiários na corrida 

pelo ouro negro. 

d) O principal problema enfrentado pela Amazônia legal 

reside nas diferenças de cultura popular que prima 

pelo bem estar individual em detrimento do bem 

estar coletivo sem prejuízo das oligarquias imperiais 

do inicio do Século XVIII. 

e) A corrida armamentista vem tornando a Floresta 

Amazônica ponto estratégico do governo Islâmico 

para ataque das potencias terroristas do mundo 

moderno. 

 
12) A presidente Dilma Rousseff sancionou nesta 
segunda-feira a Lei que fixa critérios para gastos 
mínimos do governo com saúde. O ato foi publicado no 
Diário Oficial da União. A presidente fez quinze vetos 
ao texto enviado ao Planalto pelo Senado. Os estados e 
o Distrito Federal aplicarão na área no mínimo 12% da 
arrecadação com impostos da saúde. Os municípios 
deverão aplicar no mínimo __________.  
Fonte: Revista Veja, 16/01/2012. 

 

a)   5%. 

b) 10%. 

c) 15%. 

d) 20%. 

e)   8%. 

 
13) O Município de Guatambu/SC foi criado no ano de 
_________, sendo desmembrado de _______________. 
Fonte: www.guatambu.sc.gov.br 

 
a) 1910 – Caxambu do Sul. 

b) 1989 – Palmitos. 

c) 1980 – Planalto Alegre. 

d) 1990 – São Carlos. 

e) 1991 – Chapecó. 

14) Os versos do Hino Nacional Brasileiro caem como 
uma luva para descrever a Floresta Amazônica. A 
sensação é de que, em 1909, o seu autor devia estar 
cruzando um dos rios da Bacia Amazônica ou 
passeando por uma região de natureza tão exuberante 
quanto a que encontramos seguindo pelo Rio 
Amazonas e pelo Rio Negro. Esse ecossistema de 
dimensões continentais abriga o rio mais caudaloso e 
longo do mundo, qual é esse rio? 
 

a) Rio Negro. 

b) Rio São Francisco. 

c) Rio Uruguai. 

d) Rio Amazonas. 

e) Rio Solimões. 

 
15) Atualmente o município de Guatambu/SC, é o 
______ município que mais cresce na região na AMOSC 
(Associação dos Municípios do Oeste de Santa 
Catarina), e recebe o nome de capital catarinense na 
produção  de _____________________. 
Fonte: www.guatambu.sc.gov.br 

 

a) 5º - grãos. 

b) 3º - matrizes de peru. 

c) 7º - leite. 

d) 2º - vestuário. 

e)  4º - móveis rústicos. 

 

Conhecimentos Específicos 

  
16) Esterilização é o processo empregado para eliminar 
microorganismos nas formas vegetativas e esporuladas 
das substâncias ou materiais.  Entre as afirmativas 
abaixo, sobre os cuidados na esterilização marque V 
para verdadeiro e F para falso. 
 

(       ) O material pesado deve ser colocado sob o leve, 

para evitar  danos.  

(       ) Enxaguar bem para que ocorra uma remoção 

completa de resíduos de substâncias detergente. 

(       ) O funcionário para lavar material deverá estar 

paramentado com avental  de plástico, máscara, 

luvas de borrachas e óculos apropriado.  

 

A seqüência correta de cima para baixo é: 

 

a) F, V, F. 

b) V, V, V. 

c) V, V, F. 

d) V, F, V. 

e) F, F, V. 

 
17) Assinale a alternativa correta que preencha a 
lacuna abaixo: 
A __________________________é o processo de 
eliminação de formas vegetativas, existentes em 
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superfícies inanimadas, mediante a aplicação de 
agentes químicos e/ou físicos. 
  

a) Esterilização. 

b) Assepsia. 

c) Desinfecção. 

d) Higienização. 

e) Desinfecção. 

 

18) Sobre a técnica de aspiração, marque V para 
verdadeiro e F para falso. 
 

(      ) A aspiração ocasiona uma irritação nas vias 

aéreas provocando estimulação vagal, com 

conseqüente broncoespasmo.  

(      ) A excessiva pressão negativa reduz a oferta de 

oxigênio aos pulmões e gera microatelectasias.  

(      ) O paciente nunca  desenvolve hipoxemia. 

(      ) Favorece a permeabilidade das vias aéreas e 

conseqüentemente melhora da ventilação pulmonar.  

 

a) F, F, F, F. 

b) F, V, V, F. 

c) V, V, V, V. 

d) V, V, F, V. 

e) F, F, V, V. 

 

19) Cada tipo de acidente poderá trazer aos ossos um 
tipo de resultado de maior ou menor dano. Em alguns 
acidentes poderá haver fratura, em outros apenas uma 
“trinca”, ou os ossos podem despedaçar-se em 
impactos maiores, podendo chegar ao grau de fraturas 
de maior intensidade, como as expostas. Uma fratura 
pode ter várias características. Escolha as alternativas 
que possuem sinais de uma fratura (sem exposição) da 
ulna, (osso do antebraço), e dê a soma total, somando 
as alternativas escolhidas: 
 
01) Dificuldade e dor nos movimentos. 

02) Inchaço na área atingida. 

04) Traumatismos. 

08) Posição anormal do membro atingido. 

16) Incapacidade total dos movimentos do membro 

atingido. 

 

a) 31. 

b) 30. 

c) 15. 

d) 19. 

e) 22. 

 

20) Segundo o Código de Ética dos profissionais de 
Enfermagem estão estabelecidas proibições a serem 
obedecidas pela categoria. Entre as mesmas, pode-se 
destacar: 
 
a) A participação do profissional de Enfermagem nas 

pesquisas experimentais deve ser precedida de 

consentimento, por escrito, do cliente ou do seu 

representante legal. 

b) Ser informado sobre o diagnóstico provisório ou 

definitivo de todos os pacientes que estão sob sua 

assistência. 

c) Recusar-se a executar atividades que não são de sua 

competência legal. 

d) Participar de movimentos reivindicatórios por 

melhores condições de assistência, de trabalho e 

remuneração. 

e) Utilizar sem referência ao autor ou com a sua 

autorização expressa, dados, informações, ou 

opiniões ainda não publicados. 

 
21) Com relação à administração de medicamentos, 
relacione a colunas abaixo: 
 
Coluna 1        
                                                  

1. Uma medida. 

2. 20 gotas. 

3. Uma colher de sopa. 

4. Uma colher de sobremesa. 

5. ½ meia colher de chá.     

                                
Coluna 2 
 

(      )   1ml. 

(      ) 15ml. 

(      )   5ml. 

(      ) 10ml. 

(      ) 2,5ml. 

 

Assinale a alternativa que identifica a sequência correta 
de cima para baixo: 
 
a) 1, 3, 2, 4, 5.  

b) 2, 3, 4, 5, 1. 

c) 3, 1, 2, 5, 4. 

d) 1, 2, 4, 3, 5. 

e) 2, 3, 1, 4, 5. 

 
22) A Manobra de Heimlich é comum e prática. Sobre 
este método, assinale a alternativa que a defina. 
 

a) Método que se baseia na palpação da artéria radial 

após insuflação do manguito acima da pressão 

sistólica.  

b) Método de desobstrução das vias aéreas.  

c) Método realizado ao exalar o ar contra os lábios 

fechados e o nariz tapado, forçando o ar em direção 

ao ouvido se a tuba auditiva estiver aberta.   

d) Método de se determinar a posição do feto dentro 

do útero da mãe.  

e) Método realizado em recém- nascidos, em um exame 

físico para investigação de displasia de quadril. 
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23) “A expectativa de vida é o número médio de anos 

que se pode esperar que uma pessoa viva. No século XX, 

a expectativa de vida desde o nascimento aumentou 

dramaticamente de uma média de 47,3 anos (1900) para 

75,4 anos (1990), com as mulheres (79,0 anos) vivendo 

cerca de 7 anos mais que os homens (72,1 anos). No 

início deste século, o aumento da expectativa de vida foi 

atribuído à diminuição das taxas de mortalidade entre 

lactantes e pessoas jovens. Desde 1970, no entanto, os 

aumentos na expectativa de vida resultaram da redução 

da mortalidade entre as populações de meia-idade e 

idosa. Porque mais pessoas estão vivendo por mais 

tempo, espera-se que os profissionais de saúde ajudem 

o paciente geriátrico a tornar esses anos adicionais 

saudáveis e produtivos. O campo mais amplo da 

gerontologia refere-se ao estudo do processo de 

envelhecimento e inclui as ciências biológicas, 

psicossociais e sociológicas”. 

Fonte: Suzanne C. Smeltzer e Brenda G. Bare. Nona edição. 

Vol. 1, páginas 144, 145. 

 

Muitas são as mudanças que ocorrem com os idosos no 
estado funcional com recomendações de enfermagem, 
e sobre isso, relacione a coluna B com a coluna A: 
 
COLUNA A 
 

1. Sistema tegumentar. 

2. Sistema reprodutivo. 

3. Sistema gastrointestinal. 

4. Sistema respiratório. 

5. Sistema nervoso. 

 

COLUNA B 
 

(      ) Pode necessitar de reposição de hormônios. 

(      ) Proteção diminuída contra trauma e exposição 

ao sol. 

(      ) Aumento no volume pulmonar residual; 

diminuição na capacidade vital e trocas gasosas. 

(      ) Salivação diminuída, dificuldade de deglutir, 

esvaziamento gástrico e esofágico retardado. 

(      ) Confusão aumentada com a doença física e 

perda de estímulos ambientais, circulação cerebral 

diminuída. 

 
a) 1, 3, 2, 5, 4. 

b) 3, 2, 5, 4, 1. 

c) 2, 1, 4, 3, 5. 

d) 5, 4, 1, 2, 3. 

e) 4, 5, 3, 1, 2. 

 

24) Assinale a alternativa correta, com relação ao 
calendário básico de vacinação do Ministério da Saúde. 
Uma criança de 3 meses de idade deve ter recebido 2 
duas doses de qual vacina? 
 

a) Febre amarela. 

b) Tríplice viral. 

c) SRC. 

d) Hepatite B. 

e) Poliomielite. 

 
25)  Assinale a alternativa correta que preencha a 
lacuna abaixo: 
A pequena e sensível dilatação das artérias, produzida 
pela corrente circulatória, lança o sangue do ventrículo 
esquerdo para a aorta, provocando oscilações  na 
pressão e no volume ritmadas em toda a extensão da 
parede arterial, evidenciadas quando se comprime 
moderadamente a artéria contra uma estrutura dura é 
chamado de ______________. 
 
a) Batimentos Cardíacos. 

b) Pressão Venosa. 

c) Hemorragias. 

d) Pulso. 

e) Nenhuma das alternativas acima. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 




