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CONCURSO PÚBLICO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

O terrorismo se originou no século I d.C., mas foi no século 
XXI que as ações terroristas se acentuaram e o discurso 
antiterrorista virou assunto recorrente na mídia ocidental.
Os atos e ataques terroristas, segundo alguns estudiosos, 
tiveram início no século I d. C., quando um grupo de 
judeus radicais, chamados de sicários (Homens de punhal), 
atacava cidadãos judeus e não judeus que eram 
considerados a favor do domínio romano. Outros indícios 
que confirmam as origens remotas do terrorismo são os 
registros da existência de uma seita mulçumana no final do 
século XI d. C., que se dedicou a exterminar seus inimigos 
no Oriente Médio. Dessa seita teria surgido a origem da 
palavra assassino. 
O terrorismo moderno tem sua origem no século XIX no 
contexto europeu, quando grupos anarquistas viam no 
Estado seu principal inimigo. A principal ação terrorista 
naquele período visava à luta armada para constituição de 
uma sociedade sem Estado – para isso, os anarquistas 
tinham como principal alvo algum chefe de estado e não 
seus cidadãos. 
Durante a segunda metade do século XIX, as
terroristas tiveram uma ascensão, porém foi no século XX 
que houve uma expansão dos grupos que optaram
terrorismo como forma de luta. Como consequência dessa 
expansão, o raio de atuação terrorista aumentou, surgindo 
novos grupos, como os separatistas bascos na Espanha, os 
curdos na Turquia e Iraque, os mulçumanos na Caxemira e 
as organizações paramilitares racistas de extrema direita 
nos EUA. Um dos seguidores dessa última organização foi 
Timothy James McVeigh, terrorista que assassinou 168 
pessoas em 1995, no conhecido atentado de Oklahoma.
Com o desenvolvimento da ciência e tecnologia no século 
XX, as ações terroristas passaram a ter um maior alcance e 
poder, através de conexões globais sofisticadas, uso de 
tecnologia bélica de alto poder destrutivo, redes de 
comunicação (internet) etc. 
No início do século XXI, principalmente após os ataques 
terroristas aos EUA, no ano de 2001, estudiosos 
classificaram o terrorismo em quatro formas: o terrorismo 
revolucionário, que surgiu no século XX e seus praticantes 
ficaram conhecidos como guerrilheiros urbanos marxistas 
(maoístas, castristas, trotskistas e leninistas). O terrorismo 
nacionalista, que foi fundado por grupos que desejavam 
formar um novo Estado-nação dentro de um Estado já 
existente (separação territorial), como no caso do grupo 
terrorista separatista ETA, na Espanha (o povo Basco não 
se identifica como espanhol, mas ocupa o território 
espanhol e é submetido ao governo da Espanha). 
O terrorismo de Estado é praticado pelos Estados nacionais 
e seus atos integram duas ações. A primeira seria o 
terrorismo praticado contra a sua própria população. 
Foram exemplos dessa forma de terrorismo: os Estados 
totalitários Fascistas e Nazistas, a ditadura militar brasileira 
e a ditadura de Pinochet no Chile. A segunda forma se 
constituiu como a luta contra a população estrangeira 
(xenofobismo). 
E o terrorismo de organizações criminosas, que são atos de 
violência praticados por fins econômicos e religiosos, como 
nos casos da máfia italiana, do Cartel de Medellín, da Al 
Qaeda, etc. 
Texto adaptado de: CARVALHO, Leandro. "Terrorismo"; Brasil Escola
Disponível em <http://www.brasilescola.com/historia/terrorismo.htm>.
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O terrorismo se originou no século I d.C., mas foi no século 
XXI que as ações terroristas se acentuaram e o discurso 

ocidental. 
atos e ataques terroristas, segundo alguns estudiosos, 

tiveram início no século I d. C., quando um grupo de 
judeus radicais, chamados de sicários (Homens de punhal), 
atacava cidadãos judeus e não judeus que eram 

o romano. Outros indícios 
que confirmam as origens remotas do terrorismo são os 
registros da existência de uma seita mulçumana no final do 
século XI d. C., que se dedicou a exterminar seus inimigos 
no Oriente Médio. Dessa seita teria surgido a origem da 

tem sua origem no século XIX no 
contexto europeu, quando grupos anarquistas viam no 
Estado seu principal inimigo. A principal ação terrorista 
naquele período visava à luta armada para constituição de 

para isso, os anarquistas 
tinham como principal alvo algum chefe de estado e não 

Durante a segunda metade do século XIX, as ações 
tiveram uma ascensão, porém foi no século XX 

que houve uma expansão dos grupos que optaram pelo 
terrorismo como forma de luta. Como consequência dessa 
expansão, o raio de atuação terrorista aumentou, surgindo 
novos grupos, como os separatistas bascos na Espanha, os 
curdos na Turquia e Iraque, os mulçumanos na Caxemira e 

tares racistas de extrema direita 
nos EUA. Um dos seguidores dessa última organização foi 
Timothy James McVeigh, terrorista que assassinou 168 
pessoas em 1995, no conhecido atentado de Oklahoma. 
Com o desenvolvimento da ciência e tecnologia no século 
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que surgiu no século XX e seus praticantes 

ficaram conhecidos como guerrilheiros urbanos marxistas 
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nacionalista, que foi fundado por grupos que desejavam 
nação dentro de um Estado já 

existente (separação territorial), como no caso do grupo 
terrorista separatista ETA, na Espanha (o povo Basco não 
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é praticado pelos Estados nacionais 
e seus atos integram duas ações. A primeira seria o 
terrorismo praticado contra a sua própria população. 

plos dessa forma de terrorismo: os Estados 
totalitários Fascistas e Nazistas, a ditadura militar brasileira 
e a ditadura de Pinochet no Chile. A segunda forma se 
constituiu como a luta contra a população estrangeira 

que são atos de 
violência praticados por fins econômicos e religiosos, como 
nos casos da máfia italiana, do Cartel de Medellín, da Al 

Brasil Escola. 
.brasilescola.com/historia/terrorismo.htm>. 

1. Segundo o texto é correto afirmar:
A. O terrorismo se originou no século I d.C., quando um 

grupo de judeus radicais, chamados de sicários, 
atacava apenas cidadãos não judeus que eram 
considerados a favor do domínio romano.

B. Indícios que confirmam as origens remotas do 
terrorismo são os registros da existência de uma seita 
mulçumana no final do século XI d. C., que se 
dedicou a exterminar seus inimigos no Oriente Médio.

C. O desenvolvimento da ciência e 
XX, nada teve a ver com as ações terroristas, nem 
mesmo através de conexões globais sofisticadas, uso 
de tecnologia bélica de alto poder destrutivo, redes 
de comunicação e etc. 

D. No início do século XXI, principalmente após os 
ataques terroristas aos EUA, no ano de 1991, 
estudiosos classificaram o terrorismo em quatro 
formas distintas. 

 
2. O terrorismo de Estado é praticado pelos 

Estados nacionais e seus atos integram duas 
ações. A primeira seria o terrorismo praticado 
contra a sua própria população. Foram 
exemplos dessa forma de terrorismo: os 
Estados totalitários Fascistas e Nazistas, a 
ditadura militar brasileira e a ditadura de 
Pinochet no Chile. 

De acordo com as informações do texto acima, 
assinale a alternativa correta:

A. O texto não aponta as formas através das quais o 
terrorismo de Estado é praticado.

B. Não podem ser considerados exemplos de forma de 
terrorismo os Estados Fascistas e Nazistas.

C. O terrorismo praticado contra a sua própria 
população não é considerado ato

D. Podem ser considerados exemplos de terrorismo de 
Estado a ditadura milita brasileira e a ditadura de 
Pinochet no Chile. 

 
3. No texto: “Durante a segunda metade do 

século XIX, as ações terroristas
ascensão, porém foi no século XX que houve 
uma expansão dos grupos que optaram pelo 
terrorismo como forma de luta”, a conjunção 
destacada indica a ideia de: 

A. Contrariedade 
B. Consequência 
C.  Causa 
D.  Adição 
 
4. Assinale a opção cujo complemento verbal tem 

a função de objeto indireto. 
A. As crianças menores acreditam em contos de fada.
B. Preveniram antecipadamente os jovens do perigo.
C. Conheço aqueles dois rapazes. 
D. Joana comprou um carro novo. 
 
5. No enunciado: “Thiago, traga

Cola bem gelada!”, identificamos uma figura de 
linguagem denominada: 

A. Anáfora 
B. Antítese 
C. Catacrese 
D. Metonímia 
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Segundo o texto é correto afirmar: 
O terrorismo se originou no século I d.C., quando um 
grupo de judeus radicais, chamados de sicários, 
atacava apenas cidadãos não judeus que eram 

domínio romano. 
Indícios que confirmam as origens remotas do 
terrorismo são os registros da existência de uma seita 
mulçumana no final do século XI d. C., que se 
dedicou a exterminar seus inimigos no Oriente Médio. 
O desenvolvimento da ciência e tecnologia no século 
XX, nada teve a ver com as ações terroristas, nem 
mesmo através de conexões globais sofisticadas, uso 
de tecnologia bélica de alto poder destrutivo, redes 

No início do século XXI, principalmente após os 
s terroristas aos EUA, no ano de 1991, 

estudiosos classificaram o terrorismo em quatro 

é praticado pelos 
Estados nacionais e seus atos integram duas 
ações. A primeira seria o terrorismo praticado 

pria população. Foram 
exemplos dessa forma de terrorismo: os 
Estados totalitários Fascistas e Nazistas, a 
ditadura militar brasileira e a ditadura de 

De acordo com as informações do texto acima, 
assinale a alternativa correta: 

texto não aponta as formas através das quais o 
terrorismo de Estado é praticado. 
Não podem ser considerados exemplos de forma de 
terrorismo os Estados Fascistas e Nazistas. 
O terrorismo praticado contra a sua própria 
população não é considerado ato terrorista. 
Podem ser considerados exemplos de terrorismo de 
Estado a ditadura milita brasileira e a ditadura de 

No texto: “Durante a segunda metade do 
ações terroristas tiveram uma 

foi no século XX que houve 
uma expansão dos grupos que optaram pelo 
terrorismo como forma de luta”, a conjunção 

Assinale a opção cujo complemento verbal tem 

As crianças menores acreditam em contos de fada. 
Preveniram antecipadamente os jovens do perigo. 

No enunciado: “Thiago, traga-me uma Coca 
identificamos uma figura de 
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MATEMÁTICA 

6. O trator de Abreu gasta 7,5 litros de óleo diesel 
por hora de trabalho. Sabendo que o litro de 
diesel custa R$ 2,95, por quantas horas ele 
pode trabalhar se abastecer o trator com R$ 
247,80 de óleo diesel? 

A. 10h30min 
B. 10h52min 
C. 11h12min 
D. 11h20min 
 

7. Pedro ganha R$ 18,50 por hora de trabalho 
como pedreiro. João ganha R$ 11,50 como 
auxiliar. Eles trabalham 8 horas e 30 minutos 
por dia, folgando no sábado e domingo. Ao final 
de três semanas de trabalho, qual será a 
diferença entre a remuneração de Pedro e 
João? 

A. R$ 885,50 
B. R$ 892,50 
C. R$ 897,25 
D. R$ 902,50 
 

8. Calcule a área do círculo abaixo, considerando 
o diâmetro indicado e utilizando duas casas 
após a vírgula: 

A. 194,90 cm² 
B. 196,92 cm² 
C. 198,94 cm² 
D. 200,96 cm² 
 
9. Calcule a área em m² do imóvel urbano com as 

características abaixo: 

 

A. 690,00 m² 
B. 712,00 m² 
C. 719,00 m² 
D. 725,00 m² 
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O trator de Abreu gasta 7,5 litros de óleo diesel 
por hora de trabalho. Sabendo que o litro de 
diesel custa R$ 2,95, por quantas horas ele 
pode trabalhar se abastecer o trator com R$ 

Pedro ganha R$ 18,50 por hora de trabalho 
como pedreiro. João ganha R$ 11,50 como 

8 horas e 30 minutos 
por dia, folgando no sábado e domingo. Ao final 
de três semanas de trabalho, qual será a 
diferença entre a remuneração de Pedro e 

do círculo abaixo, considerando 
o diâmetro indicado e utilizando duas casas 

 

Calcule a área em m² do imóvel urbano com as 

10. Um cliente pagou R$ 693,00 por um televisor 
de tela plana. Sabendo que neste valor ele 
obteve 16% de desconto, qual é o valor 
original do televisor (antes do desconto)?

A. R$ 789,00 
B. R$ 809,00 
C. R$ 815,00 
D. R$ 825,00 

INFORMÁTICA BÁSICA

11. Considerando o Microsoft Word, versão 2007, 
padrão Português Brasil, configuração padrão, 
qual a função da combinação de teclas “Alt + 
V”? 

A. Acessar a barra de ferramentas “Layout de 
B. Acessar a barra de ferramentas “layout”
C. Acessar a barra de ferramentas “Inserir”
D. Acessar a barra de ferramentas “Revisão”
 
12. Qual o recurso que devo utilizar no Microsoft 

Word, versão 2007, padrão Português Brasil, 
configuração padrão, para uma referência a um 
determinado item de texto, em letra menor, 
localizada na parte inferior da página?

A. Inserir Nota de Fim 
B. Inserir Nota de Rodapé 
C. Inserir Citação 
D. Inserir Legenda 
 
13. Dos aplicativos abaixo listados, em qual NÃO é 

possível efetuar a leitura de um arquivo do tipo 
PDF? 

A. Adobe Reader 
B. Foxit PDF Reader 
C. Brava Reader 
D. Skype Reader 
 
14. Considerando a utilização do Microsoft Excel, 

versão 2007, padrão Português Brasil, 
configuração padrão, qual a fórmula adequada, 
das abaixo listadas, a se colocar na célula B5, 
para que eu obtenha a média
anteriores? 

A. =MÉDIA(B1:B4) 
B. =MÉDIA(B1-B4) 
C. =MED(B1:B4) 
D. =MED(B1-B4) 
 
15. Considerando que preciso inserir uma imagem 

no meu texto do Microsoft Word, versão 2007, 
padrão Português Brasil, configuração padrão, 
qual dos arquivos NÃO devo utilizar?

A. Foto.jpg 
B. Imagem.bmp 
C. Retrato.exe 
D. Figura.wmf 
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Um cliente pagou R$ 693,00 por um televisor 
de tela plana. Sabendo que neste valor ele 
obteve 16% de desconto, qual é o valor 
original do televisor (antes do desconto)? 

INFORMÁTICA BÁSICA 

Considerando o Microsoft Word, versão 2007, 
padrão Português Brasil, configuração padrão, 
qual a função da combinação de teclas “Alt + 

Acessar a barra de ferramentas “Layout de Página” 
Acessar a barra de ferramentas “layout” 
Acessar a barra de ferramentas “Inserir” 
Acessar a barra de ferramentas “Revisão” 

Qual o recurso que devo utilizar no Microsoft 
Word, versão 2007, padrão Português Brasil, 

para uma referência a um 
determinado item de texto, em letra menor, 
localizada na parte inferior da página? 

Dos aplicativos abaixo listados, em qual NÃO é 
possível efetuar a leitura de um arquivo do tipo 

Considerando a utilização do Microsoft Excel, 
versão 2007, padrão Português Brasil, 
configuração padrão, qual a fórmula adequada, 
das abaixo listadas, a se colocar na célula B5, 

média das 4 células 

 

Considerando que preciso inserir uma imagem 
no meu texto do Microsoft Word, versão 2007, 
padrão Português Brasil, configuração padrão, 

NÃO devo utilizar? 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

16. Em relação ao Município de Iomerê, avalie as 
opções abaixo e indique a opção INCORRETA:

(fonte: www.iomere.sc.gov.br)
A. Faz parte da microrregião do Alto Vale do Rio do 

Peixe. 
B. Tem a altitude média 847 m. 
C. Tem área de 141,73 km². 
D. São municípios limítrofes: Ibicaré, Treze Tilias, Arroio 

Trinta, Videira e Pinheiro Preto. 
 
17. Em que data ocorreu a consulta popular 

(plebiscito) para emancipação do então distrito 
de Videira, para a criação do Município de 
Iomerê? 

(fonte: www.iomere.sc.gov.br)
A. 19/03/1995 
B. 19/03/1996 
C. 20/07/1995 
D. 20/07/1996 
 
18. Como foi denominada a operação da Polícia 

Federal, realizada em 19 de junho de 2015, que 
representa um desdobramento da Operação 
Lava Jato, fase da operação tem como alvo as 
empreiteiras Odebrecht e Andrade Gutierrez e 
investiga crimes de formação de cartel, fraude 
a licitações, corrupção, desvio de verbas 
públicas, lavagem de dinheiro, entre outros?

(fonte: www.globo.com)
A. Operação Zelotes 
B. Operação A Origem 
C. Operação Erga Omnes 
D. Operação Politeia 
 
19. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 

Iomerê, é INCORRETO afirmar: 
(fonte: www.iomere.sc.gov.br)

A. Que Compete ao Município Elaborar o Plano 
Plurianual e o Orçamento Anual; 

B. Que Compete ao Município Amparar, de modo 
especial os idosos e os portadores de deficiência;

C. Que Compete ao Município Fixar e sinalizar as zonas 
de silêncio e de trânsito e tráfego em condições 
especiais; 

D. Que Compete ao Município estabelecer cultos 
religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar
o funcionamento ou manter com eles ou seus 
representantes relações de dependência ou aliança, 
ressalvada, na forma de Lei, a colaboração de 
interesse público; 

 
20. Ainda de acordo com a Lei Orgânica do 

Município de Iomerê, a convocação 
extraordinária da Câmara de Vereadores, far
se-á, EXCETO: 
(fonte: www.iomere.sc.gov.br) 

A. Pela população, a requerimento ou abaixo assinado.
B. Pelo Presidente da Câmara ou a requerimento da 

maioria dos membros desta, em casos de urgência 
ou interesse público relevante. 

C. Pelo Presidente da Câmara para o compromisso e a 
posse do Prefeito e do Vice-Prefeito. 

D. Pelo Prefeito, quando este julgar necessário. 
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E ATUALIDADES 

Em relação ao Município de Iomerê, avalie as 
opções abaixo e indique a opção INCORRETA: 

(fonte: www.iomere.sc.gov.br) 
Faz parte da microrregião do Alto Vale do Rio do 

Ibicaré, Treze Tilias, Arroio 

Em que data ocorreu a consulta popular 
(plebiscito) para emancipação do então distrito 

Videira, para a criação do Município de 

(fonte: www.iomere.sc.gov.br) 

Como foi denominada a operação da Polícia 
Federal, realizada em 19 de junho de 2015, que 

desdobramento da Operação 
Lava Jato, fase da operação tem como alvo as 
empreiteiras Odebrecht e Andrade Gutierrez e 
investiga crimes de formação de cartel, fraude 
a licitações, corrupção, desvio de verbas 
públicas, lavagem de dinheiro, entre outros? 

(fonte: www.globo.com) 

De acordo com a Lei Orgânica do Município de 

(fonte: www.iomere.sc.gov.br) 
o Plano 

Que Compete ao Município Amparar, de modo 
especial os idosos e os portadores de deficiência; 
Que Compete ao Município Fixar e sinalizar as zonas 
de silêncio e de trânsito e tráfego em condições 

Que Compete ao Município estabelecer cultos 
los, embaraçar-lhes 

o funcionamento ou manter com eles ou seus 
representantes relações de dependência ou aliança, 
ressalvada, na forma de Lei, a colaboração de 

Ainda de acordo com a Lei Orgânica do 
Município de Iomerê, a convocação 

a Câmara de Vereadores, far-

Pela população, a requerimento ou abaixo assinado. 
a requerimento da 

maioria dos membros desta, em casos de urgência 

Pelo Presidente da Câmara para o compromisso e a 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Frequentemente o sistema endócrino interage 
com o sistema nervoso, formando mecanismos 
reguladores bastante precisos. O sistema 
nervoso pode fornecer ao endócrino a 
informação sobre o meio externo, ao passo que 
o sistema endócrino regula a 
do organismo a esta informação. Dessa forma, 
o sistema endócrino, juntamente com o 
sistema nervoso, atua na coordenação e 
regulação das funções corporais. Hormônios 
somatotrópicos são aqueles que, quando 
ingeridos, influenciam: 

A. Na tireoide 
B. No crescimento 
C. As gônadas 
D. Os pulmões 
 
22. A infecção por dengue causa uma doença cujo 

espectro inclui desde formas oligo
assintomáticas, até quadros com hemorragia e 
choque, podendo evoluir para óbito. De acordo 
com o Ministério da Saúde (MS), as 
manifestações hemorrágicas como epistaxe, 
petéquias, gengivorragia, metrorragia, 
hematêmese, melena, hematúria, bem como 
a plaquetopenia podem ser observadas:

A. Somente nas complicações da dengue. 
B. Somente na febre hemorrágica da dengue. 
C. Somente na síndrome do choque da dengue. 
D. Em todas as apresentações clínicas da dengue. 
 
23. A dilatação das estruturas da mama para 

descida do leite que ocorre nos primeiros dias 
do puerpério é chamada de: 

A. Galactorreia. 
B. Mastite. 
C. Apojadura. 
D. Engurjitamento Mamária. 
 
24. São causas extrapulmonares da “Insuficiência 

Respiratória Aguda”, não incluindo:
A. Causas cerebrais como o uso de barbitúricos.
B. Causas por bronquiolite e atelectasias.
C. Lesões torácicas como pneumotórax.
D. Causas medulares como trauma. 
 
25. Dentre as atribuições e competências do 

enfermeiro relacionadas à hipertensão arterial 
na Estratégia de Saúde da Família:

A. Capacitar os auxiliares de enfermagem e os agentes 
comunitários e supervisionar, de forma permanente, 
suas atividades.  

B. Desenvolver atividades educativas de promoção de 
saúde com todas as pessoas da comunidade; 
desenvolver atividades educativas individuais ou em 
grupo com os pacientes hipertensos.

C. Estabelecer, junto à equipe, estratégias que possam 
favorecer a adesão (grupos de hipertensos e 
diabéticos). 

D. Todas as assertivas estão corretas.
 
 
26. A Escala de Hunt Hess tem cinco graus de 
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ESPECÍFICOS 

Frequentemente o sistema endócrino interage 
com o sistema nervoso, formando mecanismos 
reguladores bastante precisos. O sistema 
nervoso pode fornecer ao endócrino a 
informação sobre o meio externo, ao passo que 
o sistema endócrino regula a resposta interna 
do organismo a esta informação. Dessa forma, 
o sistema endócrino, juntamente com o 
sistema nervoso, atua na coordenação e 
regulação das funções corporais. Hormônios 
somatotrópicos são aqueles que, quando 

A infecção por dengue causa uma doença cujo 
espectro inclui desde formas oligo ou 
assintomáticas, até quadros com hemorragia e 
choque, podendo evoluir para óbito. De acordo 
com o Ministério da Saúde (MS), as 

ões hemorrágicas como epistaxe, 
ias, gengivorragia, metrorragia, 

hematêmese, melena, hematúria, bem como 
quetopenia podem ser observadas: 

omente nas complicações da dengue.  
omente na febre hemorrágica da dengue.  
omente na síndrome do choque da dengue.  
m todas as apresentações clínicas da dengue.  

A dilatação das estruturas da mama para 
descida do leite que ocorre nos primeiros dias 

São causas extrapulmonares da “Insuficiência 
não incluindo: 

Causas cerebrais como o uso de barbitúricos. 
Causas por bronquiolite e atelectasias. 
Lesões torácicas como pneumotórax. 

 

Dentre as atribuições e competências do 
hipertensão arterial 

na Estratégia de Saúde da Família: 
Capacitar os auxiliares de enfermagem e os agentes 
comunitários e supervisionar, de forma permanente, 

Desenvolver atividades educativas de promoção de 
pessoas da comunidade; 

desenvolver atividades educativas individuais ou em 
grupo com os pacientes hipertensos. 
Estabelecer, junto à equipe, estratégias que possam 
favorecer a adesão (grupos de hipertensos e 

rretas. 

A Escala de Hunt Hess tem cinco graus de 

http://www.iomere.sc.gov.br)
http://www.iomere.sc.gov.br)
http://www.globo.com)
http://www.iomere.sc.gov.br)
http://www.iomere.sc.gov.br)
http://www.iomere.sc.gov.br)
http://www.iomere.sc.gov.br)
http://www.globo.com)
http://www.iomere.sc.gov.br)
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avaliação que vai de assintomático até coma 
profundo com chance de sobrevivência de 
10%. O sistema de classificação dessa escala 
orienta a gravidade do que e para que 
respectivamente: 

A. Sangramento intracraniano e escolha do curativo.
B. Sangramento gástrico e lavagem gástrica. 
C. Sangramento de aneurisma e escolha do momento 

oportuno para cirurgia. 
D. Sangramento aórtico e escolha de insuflar balão.
 
27. São consideradas as principais complicações 

crônicas do Diabetes Mellitus: 
A. Cetoacidose, retinopatia, nefropatia e neuropatia. 
B. Retinopatia, nefropatia, neuropatia e 

macroangiopatias.  
C. Síndrome hiperosmolar não cetótica, 

macroangiopatias, nefropatia. 
D. Hipoglicemia, hiperglicemia, neuropatia autonômica e 

nefropatia.  
 
28. Não é um dos sinais e sintomas clássicos de 

hemorragia: 
A. Temperatura corporal abaixo do normal. 
B. Pele úmida e viscosa. 
C. Respiração lenta e branda. 
D. Sensação de boca seca. 
 
29. Sobre o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem, em seu Capítulo V – das infrações 
e penalidades, analise as assertivas e indique a 
INCORRETA: 

A. Advertência verbal consiste na admoestação ao 
infrator, de forma reservada, que será registrada no 
prontuário do mesmo, na presença de duas 
testemunhas. 

B. Multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 
uma a dez vezes o valor da anuidade da 
categoria profissional à qual pertence o infrator, em 
vigor no ato do pagamento. 

C. Censura consiste em repreensão que ser divulgada 
nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e 
Regional de Enfermagem e em jornais de grande 
circulação. 

D. Cassação consiste na proibição do exercício 
profissional da enfermagem por um período não 
superior a 29 dias e será divulgada nas publicações 
oficiais dos Conselhos Federal e Regional de 
Enfermagem, jornais de grande circulação e 
comunicada aos órgãos empregadores. 

 
30. Não é uma das características da fase 

Proliferativa, do ciclo menstrual: 
A. Secreção de estrogênio pelo folículo maduro. 
B. Rompimento do folículo e expulsão do óvulo maduro.
C. Proliferação do endométrio. 
D. Desenvolvimento do folículo pela ação do FSH.
 
31. Biossegurança é conceituada como um 

conjunto de ações destinadas a prevenir, 
controlar, reduzir ou eliminar riscos intrínsecos 
às atividades que possam prejudicar a saúde 
humana, animal e o meio ambiente. De acordo 
com os aspectos relacionados à Biossegura
nos serviços de saúde, analise as assertivas e 

NUBES Tecnologia e Serviços Ltda.
CRA/SC: 2383-J | CREA/SC: 130678

Bombinhas/

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2015 - MUNICÍPIO DE IOMERÊ

avaliação que vai de assintomático até coma 
profundo com chance de sobrevivência de 
10%. O sistema de classificação dessa escala 
orienta a gravidade do que e para que 

intracraniano e escolha do curativo. 

Sangramento de aneurisma e escolha do momento 

Sangramento aórtico e escolha de insuflar balão. 

São consideradas as principais complicações 

Cetoacidose, retinopatia, nefropatia e neuropatia.  
Retinopatia, nefropatia, neuropatia e 

Síndrome hiperosmolar não cetótica, 

Hipoglicemia, hiperglicemia, neuropatia autonômica e 

Não é um dos sinais e sintomas clássicos de 

Sobre o Código de Ética dos Profissionais de 
das infrações 

e penalidades, analise as assertivas e indique a 

Advertência verbal consiste na admoestação ao 
registrada no 

do mesmo, na presença de duas 

Multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 
uma a dez vezes o valor da anuidade da 

profissional à qual pertence o infrator, em 

consiste em repreensão que ser divulgada 
nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e 

Enfermagem e em jornais de grande 

Cassação consiste na proibição do exercício 
profissional da enfermagem por um período não 

e será divulgada nas publicações 
oficiais dos Conselhos Federal e Regional de 

circulação e 

Não é uma das características da fase 

 
Rompimento do folículo e expulsão do óvulo maduro. 

Desenvolvimento do folículo pela ação do FSH. 

Biossegurança é conceituada como um 
conjunto de ações destinadas a prevenir, 
controlar, reduzir ou eliminar riscos intrínsecos 
às atividades que possam prejudicar a saúde 
humana, animal e o meio ambiente. De acordo 
com os aspectos relacionados à Biossegurança 
nos serviços de saúde, analise as assertivas e 

indique a INCORRETA: 
A. Os instrumentos pérfurocortantes (agulhas, lâminas, 

etc) devem ser descartados em caixas apropriadas, 
rígidas e impermeáveis que devem ser colocadas 
próximo a área em que os materi

B. As máscaras cirúrgicas devem ter um filtro bacteriano 
de até 5 μ de diâmetro. São de uso único, mas 
durante procedimentos de longa duração, sua troca 
deverá ocorrer quando úmidas ou submetidas a 
respingos visíveis. 

C. Para normas de biossegurança é recomendado que 
todos os profissionais sejam vacinados contra tétano, 
hepatite B, hepatite C e sarampo, visto que esta é a 
medida de prevenção mais eficaz para a transmissão 
acidental destas doenças. 

D. É necessário classificar os materiai
sua utilização direta ou indireta no paciente, o que 
resultará em três grupos de artigos (não críticos, 
semicríticos e críticos) que determinará a forma de 
processamento a que será submetido: limpeza, 
desinfecção ou esterilização. 

 
32. No desenvolvimento fetal nas semanas pós

concepção, com qual tamanho aproximado 
encontra-se o feto com 6 semanas?

A. 7 mm 
B. 12 mm 
C. 19 mm 
D. 4 cm 
 

33. São ponderadas como necessidades humanas 
psicossociais: 

A. Cuidado corporal 
B. Hidratação 
C. Amor 
D. Oxigenação 
 

34. A VOP é a vacina contra a poliomielite e contém 
na forma atenuada o poliovírus do tipo:

A. 1 e 2 
B. 2 e 3 
C. 1 e 3 
D. 1, 2 e 3 
 

35. Na gestante, o Treponema pallidum
barreira placentária após o 4º mês de 
gestação; portanto, o diagnostico precoce é 
muito importante para evitar a contaminação 
do feto. A sífilis congênita pode ser precoce, 
quando as lesões já estão presentes, ou 
manifestar-se tardiamente. A d
tratamento da sífilis congênita em crianças 
menores de 7 dias de vida é: 

A. Espiremicina 
B. Penicilina 
C. Vancomicina 
D. Sulfadiazina 
 

36. São requisitos básicos para investidura em 
cargo público, definidos no Estatuto dos 
Servidores Públicos de Iomerê, EXCETO:

A. A nacionalidade brasileira 
B. A lide com as obrigações militares e eleitorais
C. A idade mínima de dezoito anos 
D. O nível de escolaridade exigido para o exercício do 

cargo 
 

37. São formas de provimento de cargo público, 
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Os instrumentos pérfurocortantes (agulhas, lâminas, 
etc) devem ser descartados em caixas apropriadas, 
rígidas e impermeáveis que devem ser colocadas 
próximo a área em que os materiais são usados. 
As máscaras cirúrgicas devem ter um filtro bacteriano 

âmetro. São de uso único, mas 
durante procedimentos de longa duração, sua troca 
deverá ocorrer quando úmidas ou submetidas a 

biossegurança é recomendado que 
todos os profissionais sejam vacinados contra tétano, 
hepatite B, hepatite C e sarampo, visto que esta é a 
medida de prevenção mais eficaz para a transmissão 

É necessário classificar os materiais de acordo com 
sua utilização direta ou indireta no paciente, o que 

de artigos (não críticos, 
críticos e críticos) que determinará a forma de 

processamento a que será submetido: limpeza, 

desenvolvimento fetal nas semanas pós-
concepção, com qual tamanho aproximado 

se o feto com 6 semanas? 

São ponderadas como necessidades humanas 

A VOP é a vacina contra a poliomielite e contém 
na forma atenuada o poliovírus do tipo: 

Na gestante, o Treponema pallidum atravessa a 
barreira placentária após o 4º mês de 
gestação; portanto, o diagnostico precoce é 
muito importante para evitar a contaminação 
do feto. A sífilis congênita pode ser precoce, 
quando as lesões já estão presentes, ou 

se tardiamente. A droga para o 
tratamento da sífilis congênita em crianças 

 

São requisitos básicos para investidura em 
cargo público, definidos no Estatuto dos 

de Iomerê, EXCETO: 

A lide com as obrigações militares e eleitorais 
 

O nível de escolaridade exigido para o exercício do 

São formas de provimento de cargo público, 
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definidos no Estatuto dos Servidores Públicos 
de Iomerê, EXCETO: 

A. Recondução 
B. Readaptação 
C. Eleição 
D. Aproveitamento 
 
38. Durante o estágio probatório, o servidor será 

semestralmente avaliado por comissão 
instituída para essa finalidade, conforme 
definido no Estatuto dos Servidores Públicos de 
Iomerê. São fatores observados durante o 
estágio probatório, EXCETO: 

A. Assiduidade e pontualidade 
B. Produtividade no trabalho e efetividade 
C. Administração do tempo 
D. Comportamento social 
 
39. A vacância do cargo público, definido no 

Estatuto dos Servidores Públicos de Iomerê, 
decorrerá de, EXCETO: 

A. Aposentadoria 
B. Posse em outro cargo acumulável 
C. Exoneração 
D. Demissão 
 
40. O estatuto de servidores de Iomerê remete ao 

Plano de Carreira e Vencimentos dos 
Servidores Públicos do Município de Iomerê, 
onde a progressão funcional por tempo de 
serviço será concedida de ofício pela 
autoridade competente, independentemente de 
qualquer requerimento do servidor público 
estável, por meio de avanço progressivo na 
escala salarial horizontal correspondendo a:

A. 3% sobre o vencimento inicial fixado para a classe 
respectiva do servidor, ocorrendo a cada 3 (três) 
anos, até o limite de 20% do vencimento inicial.

B. 3% sobre o vencimento inicial fixado para a classe 
respectiva do servidor, ocorrendo a cada 3 (três) 
anos, até o limite de 24% do vencimento inicial.

C. 3% sobre o vencimento inicial fixado para a classe 
respectiva do servidor, ocorrendo a cada 3 (três) 
anos, até o limite de 30% do vencimento inicial.

D. 3% sobre o vencimento inicial fixado para a classe 
respectiva do servidor, ocorrendo a cada 2 (dois) 
anos, até o limite de 24% do vencimento inicial.
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no Estatuto dos Servidores Públicos 

Durante o estágio probatório, o servidor será 
semestralmente avaliado por comissão 
instituída para essa finalidade, conforme 

Estatuto dos Servidores Públicos de 
Iomerê. São fatores observados durante o 

público, definido no 
Estatuto dos Servidores Públicos de Iomerê, 

O estatuto de servidores de Iomerê remete ao 
Plano de Carreira e Vencimentos dos 
Servidores Públicos do Município de Iomerê, 
onde a progressão funcional por tempo de 
serviço será concedida de ofício pela 
autoridade competente, independentemente de 
qualquer requerimento do servidor público 
estável, por meio de avanço progressivo na 

la salarial horizontal correspondendo a: 
3% sobre o vencimento inicial fixado para a classe 
respectiva do servidor, ocorrendo a cada 3 (três) 
anos, até o limite de 20% do vencimento inicial. 
3% sobre o vencimento inicial fixado para a classe 
respectiva do servidor, ocorrendo a cada 3 (três) 
anos, até o limite de 24% do vencimento inicial. 
3% sobre o vencimento inicial fixado para a classe 
respectiva do servidor, ocorrendo a cada 3 (três) 
anos, até o limite de 30% do vencimento inicial. 
3% sobre o vencimento inicial fixado para a classe 
respectiva do servidor, ocorrendo a cada 2 (dois) 
anos, até o limite de 24% do vencimento inicial. 
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