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NOME:  

ASSINATURA:  

 

TEMPO 

• A prova terá duração de 3h (três horas); 

• O candidato somente poderá sair da sala de realização da prova após transcorrida 01h30min (uma hora e 

trinta minutos) do seu início, sem levar o caderno de prova. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS  

 

• Confira seus dados pessoais, especialmente nome, e número de inscrição e leia atentamente as 

instruções para preencher o Cartão de respostas;  

• Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservados;  

• Confira seu cargo no Caderno de questões e Cartão de respostas;  

• O preenchimento do Cartão de respostas é de sua responsabilidade. Não será efetuada troca em caso de 

rasura ou erro no preenchimento;  

• Serão 20 questões objetivas de múltipla escolha sendo 10 questões de Conhecimentos gerais e de 10 

questões de Conhecimentos específicos para cada cargo, subdivididas em 05 (cinco) alternativas de 

resposta, de “a” a “e”, e dessas alternativas somente 1 (uma) deverá ser assinalada como correta;  

• Para realização da prova o candidato deverá trazer somente caneta esferográfica, com tinta azul ou preta;  

• Não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre as questões das provas durante sua realização. O 

candidato poderá, se for o caso, interpor recurso no prazo definido pelo edital;  

• O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando material de prova 

(caderno de questões e/ou folha de respostas); 

• O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização somente poderá fazê-lo 

se acompanhado de um fiscal;  

• Para garantir a lisura e segurança na realização da prova a Coordenação Local poderá fazer uso de 

detectores de metal nos banheiros, nos corredores e/ou na sala de prova; 

• Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a folha de respostas 

devidamente preenchido e assinado, com caneta esferográfica, com tinta azul ou preta;  

• Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar o material de prova e se 

retirarem da sala simultaneamente. Exceto nos casos de cargos que não possuem no mínimo 03 

candidatos.  

Laguna – SC, 16 de janeiro de 2022. 
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Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 1 a 10.

Zé         Alegria

Havia         uma         fazenda         onde         os         trabalhadores         viviam         tristes
e         isolados.

Eles         estendiam         suas         roupas         surradas         no         varal         e
alimentavam         seus         magros         cães         com         o         pouco         que
sobrava         das         refeições.

Todos         que         viviam         ali         trabalhavam         na         roça         do         Sinhozinho
João,         um         homem         rico         e         poderoso.         Esse,         sendo         dono         de
muitas         terras,         exigia         que         todos         trabalhassem         duro,
pagando         muito         pouco         por         isso.

Um         dia,         chegou         ali         um         novo         empregado,         cujo         apelido         era
Zé         Alegria.

Era         um         jovem         agricultor         em         busca         de         trabalho.

Recebeu,         como         todos,         uma         velha         casa         onde         iria         morar
enquanto         trabalhasse         ali.

O         jovem         vendo         aquela         casa         suja         e         largada,         resolveu
dar-lhe         vida         nova.

Pegou         uma         parte         de         suas         economias,         foi         até         a         cidade         e
comprou         algumas         latas         de         tinta.

Chegando         em         casa,         cuidou         da         limpeza         e,         em         suas         horas
vagas,         lixou         e         pintou         as         paredes         com         cores         alegres         e
brilhantes,         além         de         colocar         flores         nos         vasos.

Aquela         casa         limpa         e         arrumada         chamava         a         atenção         de
todos         que         passavam.

O         jovem         sempre         trabalhava         alegre         e         feliz         na         fazenda,         era
por         isso         que         tinha         esse         apelido.

Os         outros         trabalhadores         lhe         perguntavam:

-         Como         você         consegue         trabalhar         feliz         e         sempre         cantando
com         o         pouco         dinheiro         que         ganhamos?

O         jovem         olhou         bem         para         os         amigos         e         disse:

-         Bem,         esse         trabalho,         hoje         é         tudo         que         eu         tenho.

Ao         invés         de         blasfemar         e         reclamar,         prefiro         agradecer         por
ele.

Quando         aceitei         este         trabalho,         sabia         de         suas         limitações.

Não         é         justo         que         agora         que         estou         aqui,         fique         reclamando.

Farei         com         capricho         e         amor         aquilo         que         aceitei         fazer.

Os         outros         olharam         admirados.         "Como         ele         podia         pensar
assim?"

Afinal,         acreditavam         ser         vítimas         das         circunstâncias
abandonados         pelo         destino...

O         entusiasmo         do         rapaz,         em         pouco         tempo,         chamou         a
atenção         de         Sinhozinho,         que         passou         a         observar         à
distância         os         passos         dele.

Um         dia         Sinhozinho         pensou:

-         Alguém         que         cuida         com         tanto         cuidado         e         carinho         da         casa
que         emprestei,         cuidará         com         o         mesmo         capricho         da         minha
fazenda.

Ele         é         o         único         aqui         que         pensa         como         eu.

Estou         velho         e         preciso         de         alguém         que         me         ajude         na
administração         da         fazenda.

Sinhozinho         foi         até         a         casa         do         rapaz         e,         após         tomar         um
café         bem         fresquinho,         ofereceu         ao         jovem         um         emprego         de
administrador         da         fazenda.

O         rapaz         prontamente         aceitou.

Seus         amigos         agricultores         novamente         foram
perguntar-lhe:

-         O         que         faz         algumas         pessoas         serem         bem-sucedidas         e
outras         não?

E         ouviram,         com         atenção,         a         resposta:

-         Em         minhas         andanças,         meus         amigos,         eu         aprendi         muito
e         o         principal         é         que:

A         vida         é         como         um         navio,         e         nós         é         que         somos         o         capitão,
não         somos         vítimas         do         destino.         Existe         em         nós         o
livre-arbítrio,         e         com         ele         a         capacidade         de         realizar         e         dar
vida         nova         a         tudo         que         nos         cerca.         E         isso         depende         de         cada
um"

Questão 01
No         trecho:         "Um         dia,         chegou         ali         um         novo         empregado,
CUJO         APELIDO         ERA         ZÉ         ALEGRIA"                  a         oração         "CUJO
APELIDO         ERA         ZÉ         ALEGRIA",         é         classificada
sintaticamente         como:

(A) Oração         Coordenada         Assindética         Explicativa.

(B) Oração         Subordinada         Adjetiva         Explicativa.

(C) Oração         Coordenada         Sindética         Explicativa.

(D) Oração         Subordinada         Adjetiva         Restritiva.

(E) Oração         Subordinada         Substantiva         Objetiva         Direta.

Questão 02
No         trecho:         "Sinhozinho         foi         até         a         casa         do         rapaz         e,         após
tomar         um         café         bem         fresquinho,         ofereceu         ao         jovem         um
emprego         de         administrador         da         fazenda",         as         vírgulas         foram
empregadas         para:

(A) Isolar         o         Aposto.

(B) Separar         Orações         Coordenadas.

(C) Isolar         o         Vocativo.

(D) Intercalar         o         adjunto         adverbial         deslocado.

(E) Intercalar         expressões         explicativas.

Questão 03
No         trecho:         "O         entusiasmo         do         rapaz,         em         pouco         tempo,
chamou         a         atenção         de         Sinhozinho,         que         passou         a
observar         à         distância         os         passos         dele",         em         relação         ao
fenômeno         linguístico         da         crase,         pode-se         afirmar         que:

(A) O         fenômeno         linguístico         da         crase         é         facultativo         quando
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se         trata         de         uma         locução         adverbial         feminina.

(B) O         uso         da         crase         antes         de         pronomes         possessivos         no
singular,         desde         que         antecedam         um         substantivo
(pronome         adjetivo),         é         obrigatório.

(C) O         uso         da         crase         antes         de         pronomes         relativo         QUE,
desde         que         antecedam         um         verbo         transitivo         direto,         é
facultativo.

(D) O         fenômeno         linguístico         da         crase         teve         de         ocorrer
porque         se         trata         de         uma         locução         adverbial         feminina
que         sempre         é         apresentada         com         a         contração         À.

(E) O         fenômeno         linguístico         da         crase         é         obrigatório,
porque         o         verbo         "observar"         exige         a         preposição.

Questão 04
Também         conhecidas         como         figuras         de         linguagem,         as
figuras         de         estilo         são         recursos         estilísticos         bastante
utilizados         na         linguagem         literária,         na         música,         na
publicidade         e         também         na         linguagem         oral.         São
empregues         com         o         objetivo         de         dar         ênfase         à         comunicação,
tornando-a         mais         expressiva         e         nobre.

Assinale         a         figura         de         linguagem         presente         no         trecho:         "A
VIDA         É         COMO         UM         NAVIO".

(A) Prosopopeia.

(B) Paradoxo.

(C) Metáfora.

(D) Metonímia.

(E) Comparação.

Questão 05
Qual         a         classificação         do         sujeito         da         primeira         oração         do
período:         "Havia         uma         fazenda         onde         os         trabalhadores
viviam         tristes         e         isolados"?

(A) Simples.

(B) Indeterminado.

(C) Composto.

(D) Inexistente.

(E) Oculto.

Questão 06
Em:         "Todos         QUE         viviam         ali         trabalhavam         na         roça         do
Sinhozinho         João,         um         homem         rico         e         poderoso.         Esse,
sendo         dono         de         muitas         terras,         exigia         QUE         todos
trabalhassem         duro,         pagando         muito         pouco         por         isso",         os
termos         em         destaque         são         classificados,         respectivamente,
como:

(A) Conjunção         Subordinativa         Integrante,         Pronome
Relativo.

(B) Pronome         Relativo,         Pronome         Relativo.

(C) Pronome         Relativo,         Conjunção         Coordenativa
Explicativa.

(D) Pronome         Relativo,         Conjunção         Subordinativa
Integrante.

(E) Conjunção         Subordinativa         Integrante,         Conjunção
Subordinativa         Integrante.

Questão 07
A         frase:         "O         jovem         sempre         trabalhava         ALEGRE         e         FELIZ
na         fazenda,         era         por         isso         que         tinha         esse         apelido",
apresenta         os         vocábulos         ALEGRE         e         FELIZ         que         podem
ser         considerados         sinônimos.

Todos         os         pares         de         palavras         abaixo         são         sinônimos,
EXCETO:

(A) Pudor         -         pejo.

(B) Estagnar         -         estratificar.

(C) Subserviente         -         bajulador.

(D) Esguio         -         corpulento.

(E) Ojeriza         -         antipatia.

Questão 08
O         pronome         em         destaque         no         trecho:         "Os         outros
trabalhadores         LHE         perguntavam",         está         exercendo         a
função         sintática         de:

(A) Complemento         Nominal.

(B) Objeto         Indireto.

(C) Vocativo.

(D) Objeto         Direto.

(E) Adjunto         Adverbial.

Questão 09
Assinale         a         frase         que         NÃO         apresenta         uma         lição         para         o
texto         "Zé         Alegria":

(A) Toda         pessoa         é         capaz         de         efetuar         mudanças
significativas         no         mundo         que         nos         cerca.

(B) Sempre         haverá         alguém         observando         suas         atitudes,         e
delas         vai         depender         o         seu         futuro.

(C) Eu         devo         assumir         a         responsabilidade         e         controle         das
minhas         ações,         ao         invés         de         ficar         procurando
"culpados"         pela         minha         situação.

(D) Eu         posso,         através         das         minhas         atitudes,         influenciar         o
lugar         onde         eu         estou,         ao         invés         de         me         deixar
influenciar         por         ele.

(E) Tudo         o         que         um         sonho         precisa         para         ser         realizado         é
alguém         que         acredite         que         ele         possa         ser         realizado.

Questão 10
Em:         "Sinhozinho         foi         até         a         casa         do         rapaz         e,         após         tomar
um         café         bem         fresquinho,         OFERECEU         ao         jovem         um
emprego         de         administrador         da         fazenda",         a         forma         verbal
"OFERECEU         "         é         classificada,         no         contexto         em         que         foi
empregada,         quanto         à         sua         transitividade         (Regência
Verbal),         como         sendo:

(A) Intransitiva.

(B) Transitiva         indireta.
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(C) Verbo         de         Ligação.

(D) Transitiva         direta.

(E) Transitiva         direta         e         indireta.

Conhecimento Específico

Questão 11
O         reposicionamento         de         pacientes         de         risco         alterna         ou
alivia         a         pressão         sobre         áreas         suscetíveis,         reduzindo         o
risco         de         desenvolvimento         de         lesão         por
pressão.(Ministério         da         Saúde,         2013)

Avalie         as         afirmativas         abaixo         sobre         o         reposicionamento
de         pacientes,         e         registre         V,         para         verdadeiro,         ou         F,         para
falso:

(__)Se         o         paciente         estiver         sentado         na         cama,         elevar         a
cabeceira         em         ângulo         superior         a         30º,         evitando         a
centralização         e         o         aumento         da         pressão         no         sacro         e         no
cóccix.

(__)A         equipe         de         enfermagem         deve         usar         forro         móvel         ou
dispositivo         mecânico         de         elevação         para         mover         pacientes
acamados         durante         transferência         e         mudança         de         decúbito.
Sua         utilização         deve         ser         adequada         para         evitar         o         risco         de
fricção         ou         forças         de         cisalhamento.

(__)Evitar         posturas         que         aumentem         a         pressão,         tais         como
a         posição         de         deitado         de         lado         a         90º,         ou         a         posição         de
semi-deitado.

A         sequência         CORRETA         é:

(A) F,         V,         V.

(B) V,         F,         F.

(C) V,         V,         V.

(D) V,         F,         V.

(E) F,         V,         F.

Questão 12
O         carcinoma         pancreático         apresenta         uma         taxa         de
sobrevida         de         5%         em         5         anos,         independentemente         do
estágio         da         doença         por         ocasião         do         diagnóstico.         (Brunner
e         Sudarth,         2016)

Sobre         o         câncer         de         pâncreas,         é         INCORRETO         afirmar
que:

(A) Ocorre         ganho         de         peso         rápido,         devido         ao         aumento         da
retenção         de         líquidos         que         ocasiona         um         edema
generalizado.

(B) Os         sintomas         de         deficiência         de         insulina         (diabetes
melito:         glicosúria,         hiperglicemia         e         tolerância         anormal
à         glicose)         podem         constituir         um         sinal         precoce         de
carcinoma.

(C) Os         tumores         que         se         originam         na         cabeça         do         pâncreas

são         os         mais         comuns         e         provocam         obstrução         do         ducto
colédoco.

(D) Os         fatores         de         risco         incluem         tabagismo,         exposição         a
substâncias         químicas         ou         toxinas         industriais         no
ambiente         e         dieta         rica         em         gordura,         carne         ou         ambas.

(E) Com         frequência,         as         refeições         agravam         a         dor
epigástrica.

Questão 13
A         Política         Nacional         de         Humanização         (PNH)         é         uma
estratégia         de         fortalecimento         do         Sistema         Público         de
Saúde,         em         curso         no         Brasil         desde         meados         de         2003.

Sobre         a         Política         Nacional         de         Humanização         (PNH),         é
INCORRETO         afirmar         que:

(A) A         clínica         ampliada         é         uma         ferramenta         teórica         e         prática
cuja         finalidade         é         contribuir         para         uma         abordagem
clínica         do         adoecimento         e         do         sofrimento,         que
considere         a         singularidade         do         sujeito         e         a
complexidade         do         processo         saúde/doença.

(B) A         PNH         pode         ser         implantada         em         qualquer         serviço         de
saúde,         como         Centro         de         Saúde,         Unidade         de         Saúde         da
Família,         Serviço         de         Urgência,         hospital,         nível         central
das         secretarias         de         saúde,         dentre         outros.

(C) Com         a         PNH,         a         humanização         alcança         os         processos
de         gestão         e         organização         do         trabalho         nos         serviços         de
Saúde,         e         a         gestão         centralizada         desponta         como
modelo         eleito         para         a         realização         dessa         política.

(D) O         cuidado         e         a         assistência         em         saúde         não         se
restringem         às         responsabilidades         da         equipe         de         saúde.
O         usuário         e         sua         rede         sociofamiliar         devem         também         se
corresponsabilizar         pelo         cuidado         de         si         nos
tratamentos,         assumindo         posição         protagonista         com
relação         a         sua         saúde         e         a         daqueles         que         lhes         são
caros.

(E) As         rodas         de         conversa,         o         incentivo         às         redes         e
movimentos         sociais         e         a         gestão         dos         conflitos         gerados
pela         inclusão         das         diferenças         são         ferramentas
experimentadas         nos         serviços         de         saúde         a         partir         das
orientações         da         PNH.

Questão 14
Qual         deverá         ser         o         gotejamento         em         minutos         para         que
seja         administrado         200         ml         de         Soro         glicosado         (SG         5%)         no
tempo         de         40         minutos?

(A) 180         gotas         por         minuto.

(B) 230         gotas         por         minuto.

(C) 140         gotas         por         minuto.

(D) 200         gotas         por         minuto.

(E) 100         gotas         por         minuto.

Questão 15
Em         uma         Unidade         Básica         de         Saúde         do         Município         foi
atendido         um         paciente         com         suspeita         de         Tuberculose         e
outro         paciente         com         diagnóstico         de         Hanseníase
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confirmado.

Com         base         nas         diretrizes         sobre         notificação         compulsória
de         doenças,         é         CORRETO         afirmar         que:

(A) As         duas         doenças         devem         ser         notificadas         em         até         7
(sete)         dias.

(B) Apenas         a         Hanseníase         deve         ser         notificada,         pois         a
Tuberculose         ainda         não         foi         confirmada.

(C) Apenas         a         Tuberculose         é         integrante         da         lista         nacional
de         doenças         de         notificação         compulsória.

(D) As         duas         doenças         devem         ser         notificadas         em         até         24
(vinte         e         quatro)         horas.

(E) Apenas         um         profissional         médico         poderá         realizar         a
notificação         das         duas         doenças.

Questão 16
O         aumento         dos         níveis         pressóricos         é         comum         no         dia         a         dia
das         equipes         de         atenção         primária,         portanto,         esse         tema
merece         atenção         de         todos,         a         fim         de         evitarmos         condutas
precipitadas         e         a         hipermedicalização.         A         rotina         de         controle
de         pressão         arterial         (PA),         muito         comum         nas         Unidades
Básicas         de         Saúde,         torna         esse         nível         de         prevenção         ainda
mais         necessário.         (Ministério         da         Saúde,         2012)

Relacione         as         alterações         pressóricas         apresentadas
abaixo         com         as         condutas         que         devem         ser         adotadas         no
atendimento         dos         pacientes:

1.Elevações         eventuais         do         nível         de         PA.

2.Pseudocrise         hipertensiva.

3.Urgência         hipertensiva.

4.Emergência         hipertensiva.

(__)Estabilizar         o         paciente         e         encaminhá-lo         para         serviço         de
urgência.         Coordenar         o         cuidado         do         paciente,         após         o
retorno         do         serviço         de         urgência.

(__)Medicar         o         paciente,         com         o         objetivo         de         reduzir         a         PA
em         24-48h,         e         realizar         seguimento         ambulatorial.

(__)Tratar,         se         necessário,         as         patologias         que         levaram         ao
aumento         da         PA.

(__)Planejar         o         diagnóstico         de         HAS,         avaliar         a         adesão         ao
tratamento         ou,         se         necessário,         introduzir         um         tratamento
medicamentoso         ou         adequar         o         tratamento         atual.

A         sequência         CORRETA         é:

(A) 4,         3,         2,         1.

(B) 4,         2,         3,         1.

(C) 2,         4,         1,         3.

(D) 3,         4,         1,         2.

(E) 1,         2,         3,         4.

Questão 17
O         aumento         da         prevalência         do         Diabetes         está         associado         a
diversos         fatores,         como         rápida         urbanização,         transição
epidemiológica,         transição         nutricional,         maior         frequência         de
estilo         de         vida         sedentário,         maior         frequência         de         excesso
de         peso,         crescimento         e         envelhecimento         populacional         e,
também,         a         maior         sobrevida         dos         indivíduos         com         Diabetes.
(Sociedade         Brasileira         de         Diabetes,         2019)

Sobre         o         Diabetes         e         seu         manejo         clínico,         é         INCORRETO
afirmar         que:

(A) Na         fase         clinicamente         manifesta         do         Diabetes         Mellitus
tipo         2         (DM2),         o         início         é,         em         geral,         abrupto,         podendo
ser         a         cetoacidose         diabética         a         primeira         manifestação
da         doença         em         um         terço         dos         casos.

(B) O         cuidado         nutricional         de         crianças         e         adolescentes
difere         daquele         do         adulto         com         Diabetes         Mellitus,         em
razão         das         mudanças         na         sensibilidade         a         insulina
relacionadas         com         o         crescimento         físico         e         a         maturação
sexual.

(C) Sacarose         e         alimentos         contendo         sacarose         não         são
proibidos         para         indivíduos         com         Diabetes,         uma         vez         que
não         aumentam         a         glicemia         mais         do         que         outros
carboidratos,         quando         ingeridos         em         quantidades
equivalentes.

(D) Quando         a         insulina         é         aplicada         erroneamente         por         via
intradérmica,         ela         tem         absorção         mais         lenta,         com         risco
de         perda         de         insulina         no         local         da         aplicação,         o         que
diminui         a         dose         injetada         e         leva         a         consequente
hiperglicemia.

(E) Eventos         estressantes         (por         exemplo,         doença,         trauma,
cirurgia,         choque         etc.)         podem         piorar         o         controle
glicêmico         e         precipitar         cetoacidose         diabética,
hiperglicemia         hiperosmolar,         condições         de         risco         de
vida         que         exigem         cuidados         médicos         imediatos         para
evitar         complicações         e         morte.

Questão 18
O         exame         físico         inicial         é         realizado         nos         primeiros         contatos
com         o         paciente,         sendo         reavaliado         diariamente         e,         em
algumas         situações,         até         várias         vezes         ao         dia.         Como         sua
parte         integrante,         há         a         avaliação         minuciosa         de         todas         as
partes         do         corpo         e         a         verificação         de         sinais         vitais         e         outras
medidas,         como         peso         e         altura,         utilizando-se         técnicas
específicas.         (Ministério         da         Saúde,         2003)

Na         etapa         seguinte,         faz-se         a         análise         e         interpretação         dos
dados         coletados         e         se         determinam         os         problemas         de
saúde         do         paciente,         sendo         esta         etapa         denominada         de:

(A) Intervenção         de         enfermagem.

(B) Diagnóstico         de         enfermagem.

(C) Planejamento         de         enfermagem.

(D) Histórico         de         enfermagem.

(E) Avaliação         de         enfermagem.

ENFERMEIRO - 1 5



Questão 19
A         realização         periódica         do         exame         citopatológico         continua
sendo         a         estratégia         mais         amplamente         adotada         para         o
rastreamento         do         câncer         do         colo         do         útero.         (INCA,         2016)

A         história         natural         do         câncer         do         colo         do         útero         geralmente
apresenta:

(A) Um         curto         período         de         lesões         precursoras,
assintomáticas,         incuráveis         na         totalidade         dos         casos.

(B) Um         longo         período         de         lesões         precursoras,
sintomáticas         em         todos         os         casos,         incuráveis         na         maior
parte         dos         casos.

(C) Um         curto         período         de         lesões         precursoras,
sintomáticas,         incuráveis         na         quase         totalidade         dos
casos         mesmo         quando         tratadas         adequadamente.

(D) Um         longo         período         de         lesões         precursoras,
assintomáticas,         curáveis         na         quase         totalidade         dos
casos         quando         tratadas         adequadamente.

(E) Um         longo         período         de         lesões         precursoras,
sintomáticas,         curáveis         em         pequena         parte         dos         casos
quando         tratadas         adequadamente.

Questão 20
De         acordo         com         o         Calendário         Nacional         de         Vacinação         da
criança,         aos         12         meses         de         idade         devem         ser
administrados         os         reforços         das         vacinas

(A) Febre         amarela         e         BCG.

(B) Meningocócica         C         e         Pneumocócica         10.

(C) Poliomielite         (VOP)         e         Tríplice         bacteriana.

(D) Tetraviral         e         Pentavalente.

(E) Varicela         e         Hepatite         B.
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