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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 
1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 20. 

2. A compreensão e a interpretação das questões e das siglas constituem parte integrante da 

prova, razão pela qual os fiscais não poderão interferir. 

3. Não será permitido, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o 

porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de máquinas calculadoras ou similares, 

de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta, sendo 

eliminado do teste seletivo o candidato que descumprir esta determinação.  

4. Saídas da sala de provas para ir ao banheiro somente acompanhado do fiscal de sala.  

5. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões completo e o cartão resposta 

devidamente preenchido.  

6. Os cadernos de prova não serão disponibilizados no dia da prova. O caderno estará 

disponível, no dia seguinte ao da realização das provas no site da Prefeitura Municipal de 

Garuva. 

7. Os três últimos candidatos deverão assinar o termo de encerramento da prova, lacrar o 

envelope e retirar-se simultaneamente da sala de provas.  

8. Preenchimento do Cartão-Resposta: 

- Questões em branco ou que contenham mais de uma resposta ou emendas ou rasuras não serão 

consideradas. 

- Preencher totalmente o espaço            correspondente, conforme o modelo: 

- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta.  

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 

NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS. 

1. 2. 3. 4. 5. 

6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 

16. 17. 18. 19. 20. 

Nº da Inscrição Nome (letra de forma) 
 

Assinatura 
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Leia: 
 

 
 
 
1) No trecho “Mas ele te examinou?”, a forma pronominal sublinhada poderia ser substituída em consonância com a 
norma culta por:  
a) lhe 
b) o 
c) ti 
d) se   
 
2) Em “Você parece preocupado”, o termo destacado exerce a função de: 
a) complemento nominal 
b) predicado verbal 
c) predicativo do sujeito 
d) adjunto adnominal  
 
3) No contexto da tira, funciona como verbo de ligação:  
a) parece 
b) disse 
c) jogar 
d) jogando 
 
4) A alternativa que é inadequada para preencher as lacunas do período.  
“Rádios, jornais e televisão _______________ promoveram debates e reportagens _______________.”, é: 
a) autônomos / esclarecedores 
b) autônomos / esclarecedoras 
c) autônomas / esclarecedoras 
d) autônomas / esclarecedores 
 
5) A concordância está correta em: 
a) A gente parecemos uns bobos quando se trata de filhos. 
b) Eles vão com a gente. 
c) “A gente somos inúteis”. 
d) As gentes parecem bobas... 

 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA - QUESTÕES 01 A 05 
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6) Os coronavírus são uma extensa família de vírus que podem causar doenças em animais e humanos. Em 

humanos, sabe-se que vários coronavírus causam infecções respiratórias, que podem variar do resfriado comum a 

doenças mais graves, como a síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS) e a síndrome respiratória aguda grave 

(SARS). O coronavírus descoberto mais recentemente causa a doença de coronavírus COVID-19, a qual é de 

notificação compulsória, sobre a COVID – 19 é correto afirmar que: 

a) Muitas pessoas com a COVID-19 apresentam apenas sintomas leves, principalmente nos estágios iniciais da doença. 

Nesse estágio, o contágio pode acontecer; 

b) O resultado positivo para o COVID -19 se dá apenas com o exame RT-PCR;  

c) Os testes rápidos realizados atualmente podem indicar separadamente: se a pessoa está com a doença ativa (IGG 

positivo), ou se ja teve contato com o COVID -19 anteriormente (IGM positivo); 

d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 

 

7) Sobre a Febre amarela responda: 

Pessoas a partir de 60 anos de idade e mais, nunca vacinada ou sem comprovante vacinação podem receber a 

vacina desde que:  

a) Apresentem risco elevado de adquirir febre amarela;  

b) Residam em área de mata, nas proximidades ou se desloquem para a área;  

c) Sejam avaliadas pelo serviço de saúde e não tenham nenhuma contraindicação; 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

8) Sobre o Calendário de Vacinação da Rede Pública de Santa Catarina para menores de 6 meses, eelacione as 

colunas 1 e 2 e responda abaixo a sequência correta: 

Coluna 1 – Vacinas 
(1  ) Hepatite B                                        
(2  ) BCG                                                    
( 3 ) Pentavalente                                    
( 4  ) Pneumo 10                                       
(  5 ) Megingo C                                        
(  6 ) Influenza      

Coluna 2-  Idade 
(  ) 1ª Dose aos 6 meses. 
(  )  Dose única ao nascer 
(  ) 2 Doses – aos 2 e 4 meses; 
(  )  1ª Dose ao nascer 
(   ) 2 Doses – aos 3 e 5 meses;   
(   ) 3 Doses – aos 2, 4 e 6 meses;   

 
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo da Coluna 2. 

a) 6 – 1 – 4 – 2 – 5 – 3 
b) 6 – 2 – 3 – 1 – 5 – 4 
c) 6 – 2 – 4 – 1 – 5 – 3  
d) 5 – 2 – 4 – 1 – 6 – 3 

 
 
9) Para tratar de feridas, é importante conhecer a estrutura anatômica da pele. A afirmativa correta para distinguir 

a constituição das três camadas distintas da pele, de fora para dentro, é: 

a) Hipoderme, Derme e Epiderme 

b) Epiderme, Derme e Hipoderme 

c) Derme, Epiderme e Hipoderme 

d) Hipoderme, Epiderme e Derme 

 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - QUESTÕES 06 A 20 
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10) A PORTARIA Nº 648, DE 28 DE MARÇO DE 2006 aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a 

revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o 

Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS). São características do processo de trabalho das equipes de 

Atenção Básica, exceto: 

a) programação e implementação das atividades, com a priorização de solução dos problemas de saúde mais 

freqüentes, considerando a responsabilidade da assistência resolutiva à demanda espontânea; 

b) desenvolvimento de ações focalizadas sobre os grupos de risco e fatores de risco comportamentais, alimentares 

e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o aparecimento ou a manutenção de doenças e danos evitáveis;  

c) assistência farmacêutica integral e contínua, organizada à população adscrita, com garantia de acesso aos 

medicamentos da Lista Básica;  

d) realização de primeiro atendimento às urgências médicas e odontológicas.  

 

11) São princípios organizativos do SUS exceto: 

a) Regionalização e Hierarquização; 

b) Descentralização e Comando Único; 

c) Participação Popular; 

d) integralidade e Universalização, 

 

12) Conforme a lei federal nº 8080 de 19/09/1990 são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS): 

I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; 

II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do 

disposto no § 1º do art. 2º desta lei; 

III - a assistência às pessoas por intermédio de ações  

Qual alternativa está correta? 

 

a) Apenas item I e II; 

b) Apenas item I e III; 

c) Itens I, II e III; 

d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 

  

13) O medico do Pronto Atendimento de Garuva solicitou na prescrição do paciente A.M.J administração de 1.000 

ml de soro glicosado (SG) à 5% de 6 em 6 horas, quantas gotas por minuto deverá correr a infusão? 

a) 5,5 gotas/min; 

b) 55,5 gotas/min; 

c) 54,4 gotas/min; 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

14) Cabe ao técnico de Enfermagem conforme a legislação do exercício profissional, exceto: 

a) Cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida; 

b) Assistir ao Enfermeiro, no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de 

Enfermagem; 

c) Integrar a equipe de saúde; 

d) Assistir ao Enfermeiro na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar. 
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15) Criança, 3 anos, sexo masculino, apresentando frequência respiratória de até 40 RPM, é considerado: 

a) Que a criança apresenta - se Bradicárdica; 

b) Que a criança apresenta – se Eupneica; 

c) Que a criança apresenta – se Dispneica; 

d) Que a criança apresenta – se Normotensa. 

 

16) Paciente, 26 anos, sexo feminino, proveniente do Interior de Garuva, procurou a unidade de saúde 

apresentando febre alta acima de 38,5ºC, tosse, coriza, olhos avermelhados e manchas vermelhas pelo corpo, com 

diagnóstico médico de Sarampo. Sobre essa doença, assinale a alternativa correta. 

a) Considera-se a data do exantema para avaliação do período de transmissibilidade da doença, sendo esta 7 dias 

antes e até 20 dias após o exantema;  

b) Sarampo é uma doença bacteriana, causada pelo Morbilivirus (família Paramixoviridae);  

c) Sarampo é uma doença de notificação compulsória, e deve-se proceder com investigação da mesma em até 48hs 

após a notificação; 

d) Uma dose da vacina é suficiente para criar imunidade na faixa etária de 1 a 29 anos de idade. 

 

17) A via intradérmica é apropriada para a administração de soluções que necessitam ser absorvidas lentamente, 

assegurando uma ação contínua. Assinale a alternativa que apresenta uma vacina que deve ser administrada por 

meio dessa via.  

a) Rotavírus. 

b) Sarampo . 

c) BCG . 

d) Febre amarela. 

 

18) Considere que determinado paciente chega à Unidade Básica queixando-se de diarreia. Inicialmente, na 

abordagem clínica, devem ser coletados dados importantes como: início do quadro, número de evacuações, se há 

presença de muco ou sangue nas fezes, febre, náuseas e vômitos; é importante perguntar se parentes ou 

conhecidos estão com os mesmos sintomas, presença de doenças crônicas, dentre outras. Em relação à classificação 

da diarreia quanto à duração dos sintomas, considera-se diarreia persistente aquela com a seguinte duração:  

a) Menor que 2 dias.  

b) Maior que 14 dias ou mais.  

c) Menor que 14 dias.  

d) Nenhuma das alternativas 

 

19) São considerados sinais de probabilidade de gravidez:  

a) aumento do abdômen, amenorreia, náuseas e ou vômitos, alterações uterinas percepção do pulso vaginal e 

palpação do contorno fetal.  

b) aumento do abdômen, polaciúria, alterações nas mamas, percepção do pulso vaginal, náuseas e vômitos, alteração 

de cor da vulva e meato urinário e palpação do contorno fetal.  

c) aumento do abdômen, amenorreia, polaciúria, alterações uterinas e nas mamas, percepção do pulso vaginal e dos 

batimentos cardiofetais e alteração de cor da vulva, meato urinário e mucosa. 

d) aumento do abdômen, alterações uterinas, percepção do pulso vaginal, alteração de cor da vulva e meato urinário, 

além da mucosa vaginal e palpação do contorno fetal.  
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20) Na verificação da glicemia capilar em adultos, alguns cuidados são necessários:  

1. Realizar a higienização das mãos e calçar luvas estéreis.  

2. Certificar-se de que a fita reagente está na validade.  

3. Antes da punção, limpar a área com algodão embebido em Álcool a 70%, após secar o local com algodão limpo e 

seco.  

4. Com a lanceta estéril fazer uma punção na ponta do dedo escolhido, preferencialmente na lateral do dedo, onde a 

dor é minimizada.  

5. Ligar o aparelho e colocar a fita no glicosí- metro após ter coletado a gota de sangue no local adequado e fazer a 

leitura.  

 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.  

a) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.  

b) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.  

c) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.  

d) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5. 


