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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.

Sócrates         e         a         fofoca

Na         Grécia         antiga,         Sócrates         era         um         mestre         reconhecido
por         sua         sabedoria.         Certo         dia,         o         grande         filósofo         se
encontrou         com         um         conhecido         que         lhe         disse:

-         Sócrates,         sabe         o         que         acabo         de         ouvir         sobre         um         de         seus
alunos?

-         Um         momento,         respondeu         Sócrates.         Antes         de         me         dizer,
gostaria         de         que         você         passasse         por         um         pequeno         teste.
Chama-se         "Teste         dos         3         filtros".

-         Três         filtros?

-         Sim,         continuou         Sócrates.         Antes         de         me         contar         o         que
quer         que         seja         sobre         meu         aluno,         é         bom         pensar         um         pouco
e         filtrar         o         que         vais         me         dizer.         O         primeiro         filtro         é         o         da
Verdade.         Estás         completamente         seguro         de         que         o         que         me
vai         dizer         é         verdade?

-         Bem...         Acabo         de         saber...

-         Então,         sem         saber         se         é         verdade,         ainda         assim         quer         me
contar?         Vamos         ao         segundo         filtro,         que         é         o         da         Bondade.
Quer         me         contar         algo         de         bom         sobre         meu         aluno?

-         Não,         pelo         contrário.

-         Então,         interrompeu         Sócrates,         queres         me         contar         algo         de
ruim         sobre         ele,         que         não         sabes         se         é         verdade!         Ora         veja!
Ainda         podes         passar         no         teste,         pois         ainda         resta         o         terceiro
filtro,         que         é         o         da         Utilidade.         O         que         queres         me         contar         vai
ser         útil         para         mim?

-         Acho         que         não         muito.

-         Portanto,         concluiu         Sócrates,         se         o         que         você         quer         me
contar         pode         não         ser         verdade,         não         ser         bom         e         pode         não
ser         útil,         então         para         que         contar?

Esse         episódio         demonstra         a         grandeza         de         Sócrates         e
porque         era         tão         estimado.

https://www.contandohistorias.com.br/html/contandohistorias.html

Questão 01
Em:         "Esse         episódio         DEMONSTRA         a         grandeza         de
Sócrates         e         porque         era         tão         estimado",         a         forma         verbal
"DEMONSTRA         "         é         classificada,         no         contexto         em         que         foi
empregada,         quanto         à         sua         transitividade         (Regência
Verbal)         como         sendo:

(A) Transitiva         direta.

(B) Intransitiva.

(C) Verbo         de         Ligação.

(D) Transitiva         indireta.

(E) Transitiva         direta         e         indireta.

Questão 02
A         oração         destacada         no         trecho:         "Estás         completamente
seguro         DE         QUE         O         QUE         ME         VAI         DIZER         É         VERDADE?",
é         classificada         sintaticamente         como:

(A) Oração         Subordinada         Substantiva         Completiva
Nominal.

(B) Oração         Subordinada         Substantiva         Objetiva         Direta.

(C) Oração         Coordenada         Sindética         Explicativa.

(D) Oração         Subordinada         Substantiva         Objetiva         Indireta.

(E) Oração         Coordenada         Sindética         Conclusiva.

Questão 03
Observe         os         seguintes         trechos         do         texto:

"Certo         dia,         o         grande         filósofo         se         ENCONTROU         com         um
conhecido         que         lhe         disse:"

"-         Sim,         CONTINUOU         Sócrates."

"-         Então,         INTERROMPEU         Sócrates..."

Em         que         tempo         verbal         estão         conjugadas         as         formas
verbais         destacadas         nos         trechos:

(A) Pretérito         Perfeito         do         Indicativo         para         indicar         que         a
ação         verbal         aconteceu         num         determinado         momento
do         passado,         tendo         o         seu         início         e         o         seu         fim         no
passado.

(B) Pretérito         Perfeito         do         Indicativo         para         indicar         uma         ação
passada         que         ocorreu         antes         de         outra,         também         no
passado.

(C) Pretérito         Imperfeito         do         Indicativo         para         indicar         uma
ação         anterior         ao         momento         da         fala         e         que,         no         tempo
passado         a         que         pertence,         não         foi         finalizada.

(D) Pretérito         mais         que         perfeito         do         indicativo         para         indicar
uma         ação         passada         que         ocorreu         antes         de         outra,
também         no         passado.

(E) Pretérito         Imperfeito         do         Indicativo         para         indicar         que         a
ação         verbal         aconteceu         num         determinado         momento
do         passado,         tendo         o         seu         início         e         o         seu         fim         no
passado.

Questão 04
No         fragmento:         "Esse         episódio         demonstra         a         grandeza         de
Sócrates         e         porque         era         tão         estimado.",         as         orações
relacionam-se         sintaticamente         através         do         processo         de:

(A) Coordenação.

(B) Justaposição.

(C) Correlação.

(D) Parataxe.

(E) Subordinação.

Questão 05
Qual         a         classificação         do         sujeito         da         segunda         oração         do
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Período:         "Esse         episódio         demonstra         a         grandeza         de
Sócrates         e         porque         era         tão         estimado"?

(A) Inexistente.

(B) Composto.

(C) Oculto.

(D) Indeterminado.

(E) Simples.

Questão 06
A         palavra         QUE         no         trecho:         "Antes         de         me         dizer,         gostaria
de         QUE         você         passasse         por         um         pequeno         teste",         no
contexto         em         que         foi         empregada,         é         classificada
gramaticalmente         como:

(A) Conjunção         Coordenativa         Explicativa.

(B) Conjunção         Subordinativa         Integrante.

(C) Conjunção         Coordenativa         Conclusiva.

(D) Pronome         Relativo.

(E) Pronome         Interrogativo.

Questão 07
No         último         parágrafo         do         texto,         temos         a         utilização         do         termo
"porque".                  Apesar         de         não         haver         dados         sobre         quais         são
os         erros         gramaticais         mais         comuns,         não         é         exagero         supor
que         o         uso         dos         porquês         esteja         entre         eles.         A         aplicação
dessas         palavras         deixa         margem         para         muitos         equívocos,
principalmente         pelo         número         de         possibilidades.

Nesse         sentido,         assinale         a         alternativa         em         que         o         uso         do
"porque"         NÃO         está         de         acordo         com         as         normas
gramaticais:

(A) Aquela         estrada         por         que         passamos         abriga         a         melhor
lanchonete         do         bairro.

(B) Não         foi         à         festa         porque         teria         avaliação         na         manhã
seguinte.

(C) Você         deveria         saber         porque         isso         costuma         acontecer.

(D) Ninguém         me         disse         o         porquê         de         tanto         barulho         ontem
à         noite.

(E) Eu         gostaria         de         saber         por         que         razão         você         não
conseguir         chegar         cedo.

Questão 08
Em:         "PORTANTO,         concluiu         Sócrates,         se         o         que         você         quer
me         contar         pode         não         ser         verdade,         não         ser         bom         e         pode
não         ser         útil,         então         para         que         contar?",         a         conjunção
PORTANTO         expressa         uma         ideia         de:

(A) Conclusão.

(B) Consequência.

(C) Oposição.

(D) Condição.

(E) Explicação.

Questão 09
No         trecho         "-         Sócrates,         sabe         o         que         acabo         de         ouvir         sobre
um         de         seus         alunos?",         a         vírgula         destacada         foi         empregada
para

(A) Separar         Orações         Coordenadas.

(B) Isolar         o         Vocativo.

(C) Separar         adjunto         adverbial         deslocado.

(D) Intercalar         expressões         explicativas.

(E) Isolar         o         Aposto.

Questão 10
No         trecho:         "Antes         de         me         contar         o         que         quer         que         seja
sobre         meu         aluno,         é         bom         PENSAR         UM         POUCO         e         filtrar         o
que         vais         me         dizer",         a         oração         "PENSAR         UM         POUCO",
está         exercendo         a         função         sintática         de:

(A) Predicativo         do         Sujeito.

(B) Sujeito.

(C) Complemento         Nominal.

(D) Objeto         Direto.

(E) Adjunto         Adnominal.

Conhecimento Específico

Questão 11
A         hanseníase         manifesta-se         através         de         lesões         de         pele
que         se         apresentam         com         diminuição         ou         ausência         de
sensibilidade.         Com         base         nas         lesões         mais         comuns,
registre         V,         para         verdadeiro,         ou         F,         para         falso,         nos         itens
abaixo:

(__)Manchas         pigmentares         ou         discrômicas:         resultam
somente         na         ausência         ou         aumento         de         melanina         ou
depósito         de         outros         pigmentos         ou         substâncias         na         pele.

(__)Infiltração:         aumento         da         espessura         e         consistência         da
pele,         com         menor         evidência         dos         sulcos,         limites
imprecisos,         acompanhando-se,         às         vezes,         de         eritema
discreto.         Pela         vitropressão,         surge         fundo         de         cor         café         com
leite.

(__)Nódulo:         lesão         sólida,         circunscrita,         elevada         ou         não,         de
1         a         3         cm         de         tamanho.         É         processo         patológico         que
localiza-se         na         epiderme,         derme         e/ou         hipoderme.

(__)Placa:         é         lesão         que         se         estende         em         superfície         por
vários         centímetros.         Pode         ser         somente         constituir
aglomerado         de         placas.

A         sequência         CORRETA         de         cima         para         baixo         é?

(A) F,         F,         V,         V.

(B) V,         F,         V,         F.

(C) V,         F,         F,         V.

(D) F,         V,         V,         F.

(E) V,         V,         F,         F.
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Questão 12
Com         base         no         regulamentação         do         exercício         da
enfermagem,         registre         V,         para         verdadeiro,         ou         F,         para
falso,         nos         itens         abaixo:

(__)A         enfermagem         é         exercida         privativamente         pelo
Enfermeiro,         pelo         Técnico         de         Enfermagem,         pelo         Auxiliar
de         Enfermagem         e         pela         Parteira,         respeitados         os
respectivos         graus         de         habilitação.

(__)O         planejamento         e         a         programação         das         instituições         e
serviços         de         saúde         incluem         planejamento         e         programação
de         enfermagem.

(__)O         Técnico         de         Enfermagem         exerce         atividade         de         nível
médio,         envolvendo         orientação         e         acompanhamento         do
trabalho         de         enfermagem         em         grau         auxiliar,         e         participação
no         planejamento         da         assistência         de         enfermagem,
cabendo-lhe         especialmente         a         execução         do         parto         sem
distocia.

(__)A         programação         de         enfermagem         inclui         a         prescrição
da         assistência         de         enfermagem.

A         sequência         CORRETA         de         cima         para         baixo         é?

(A) F,         F,         V,         V.

(B) V,         V,         F,         V.

(C) F,         V,         F,         V.

(D) V,         V,         F,         F.

(E) V,         F,         V,         F.

Questão 13
Os         sons         ventilatórios         são         reflexos         do         modo         como         o         ar
circula         nas         vias         aéreas,         podem         ser         normais         ou         anormais.
Assinale         a         alternativa         CORRETA         que                  apresenta-se
como         um         ruído         irregular,         descontínuo,         mais         intenso         na
inspiração         e         nas         regiões         axilares         inferiores.

(A) Sibilo.

(B) Ronco.

(C) Estertores         grossos.

(D) De         origem         pleural.

(E) Estertores         finos.

Questão 14
Segundo         a         American         Association         for         Respiratory         Care
(AARC,         2007),         as         indicações         básicas         de         oxigenoterapia
são,         EXCETO:

(A) Sat         O2         <         88%         durante         a         deambulação,         exercício         ou
sono         em         portadores         de         doenças         cardiorrespiratórias.

(B) Envenenamento         por         cianeto.

(C) PaO2         <         90         mmHg         ou         Sat         O2         <         95%         (em         ar
ambiente).

(D) Infarto         Agudo         do         Miocárdio.

(E) Intoxicação         por         gases         (monóxido         de         carbono).

Questão 15
As         células         musculares         se         especializaram         em         realizar
encurtamento         da         distância         entre         as         suas         extremidades
fixadas,         por         contração,         proporcionando         o         que
conhecemos         por         movimento.         Em         relação         ao         músculo
liso,         é         CORRETO         afirmar         que:

(A) Possui         um         único         núcleo         central,         além         da         presença
dos         miofilamentos         (actina         e         miosina)         que         estão
dispostos         em         uma         trama         tridimensional         e         não
organizados         como         acontece         nos         estriados.

(B) Suas         estriações         formam         os         discos         intercalados
(ponto         de         união         das         ramificações         das         células
musculares         cardíacas).

(C) Tem         relação         funcional         com         o         sistema         nervoso
visceral.

(D) Possui         estriações         transversais         ao         longo         das         fibras
musculares         em         virtude         da         superposição         de         áreas
mais         densas         das         miofibrilas         (actina         e         miosina).

(E) Tem         relação         funcional         com         o         sistema         nervoso
somático.

Questão 16
A         Hipocalemia         é         definida         como         uma         concentração         sérica
de         potássio         menor         que         X         mEq/L.

Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         corresponde         ao
valor         de         X:

(A) 4,5.

(B) 3,5.

(C) 2,5.

(D) 1,5.

(E) 5,5.

Questão 17
Além         das         trocas         gasosas,         o         controle         da         respiração
também         é         responsável         por         outras         funções,         dentre         elas,
os         reflexos         de         espirro         e         de         tosse,         a         articulação         das
palavras,         a         respiração         no         momento         do         parto.         Com         base
no         controle         neural         da         respiração,         é         INCORRETO         afirmar
que:

(A) A         contração         do         diafragma         promove         a         geração         de
pressões         intratorácicas         menores         que         a         pressão
atmosférica,         permitindo         a         entrada         de         ar         para         o

interior         dos         pulmões,         evento         controlado         pelo         nervo
frênico.

(B) A         variação         na         concentração         arterial         de         O2         é
percebida         pelos         quimiorreceptores         periféricos,         e         a
variação         de         CO2,         captada         por         quimiorreceptores
centrais,         gerando         impulsos         para         os         centros
respiratórios         no         tronco         encefálico.

(C) O         controle         voluntário         depende         de         estruturas         neurais
localizadas,         principalmente,         no         bulbo         e         ponte.

(D) O         nervo         frênico         emerge         dos         segmentos         cervicais         C3
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a         C5,         nos         quais         os         motoneurônios         frênicos         estão
localizados.

(E) A         influência         direta         de         centros         controladores         no         bulbo
e         na         ponte         (centros         respiratórios)         sobre         os
motoneurônios         do         nervo         frênico         é         que         mantém         a         sua

descarga         rítmica,         produzindo         assim         a         respiração
automática.

Questão 18
Com         base         na         Ética         Profissional         -         Resolução         COFEN
564/2017,         assinale         a         alternativa         CORRETA         que         é
considerada         circunstância         agravante.

(A) Aproveitar-se         da         fragilidade         da         vítima.

(B) Realizar         atos         sob         emprego         real         de         força         física.

(C) Ter         confessado         espontaneamente         a         autoria         da
infração.

(D) Realizar         atos         sob         coação         e/ou         intimidação         ou         grave
ameaça.

(E) Ter         colaborado         espontaneamente         com         a         elucidação
dos         fatos.

Questão 19
Com         base         nas         duas         técnicas         de         avaliação         da         pressão
arterial,         sobre         o         método         oscilométrico         é         CORRETO
afirmar         que:

(A) É         dispensado         o         uso         de         estetoscópio.

(B) Deve-se         prender         o         manguito         firmemente         cerca         de         2         a
3         cm         acima         da         fossa         antecubital,         centralizando         a
bolsa         de         borracha         sobre         a         artéria         braquial.

(C) A                  deflação         e         realizada         com         uma         velocidade
constante         de         2         a         4         mmHg/segundo.

(D) É         determinado         a         pressão         sistólica         máxima         no
momento         do         aparecimento         do         primeiro         som.

(E) É         determinado         a         pressão         diastólica         mínima         no
momento         do         desaparecimento         do         som.

Questão 20
A         antropometria         é         de         grande         interesse         para         os
profissionais         da         saúde,         cientistas         e         público         em         geral.

Com         base         na         antropometria,         julgue         as         afirmativas
abaixo:

I.Os         métodos         diretos         são         indicados         para         pessoas         estão
impossibilitadas         de         ficar         em         pé.

II.A         altura         recumbente         envolve         a         medida         do         comprimento
do         indivíduo,         do         topo         da         cabeça         até         a         planta         do         pé.

III.A         medida         da         extensão         dos         braços         é         também         chamada
de         envergadura         ou         chanfradura.

IV.A         maca-balança         é         indicada         em         situações         em         que
levantado         para         fora         do         leito.

Qual         (is)         a         (s)         afirmativa         (s)         está         (ão)         CORRETA         (S)?

(A) Apenas,         I         e         IV.

(B) Apenas,         I         e         II.

(C) Apenas,         II         e         III.

(D) Apenas,         III         e         IV.

(E) Apenas,         II,         III         e         IV.
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