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AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS.

Leia atentamente as instruções abaixo:
✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de
contaminação e disseminação do COVID-19.
✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita
de material transparente.
✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos.
✓ Verifique se:
• No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno
de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de
responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de
prova.
• Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas de 1 à 20. Caso
contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de
impressão e/ou total de questões.
✓ Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas.
✓ Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta.
✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão Resposta:
✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.
✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta.
✓ A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão Resposta.
✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.
✓ Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação
das provas.
✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta.

Boa prova!
________________________________________________________________________________
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Conhecimentos Específicos

Questão 03

Questão 01

A cadeia de Frio é o processo logístico da Rede de
Frio para conservação dos imunobiológicos, desde
o laboratório produtor até o usuário, incluindo as
etapas
de
recebimento,
armazenamento,
distribuição e transporte, de forma oportuna e
eficiente, assegurando a preservação de suas
características originais (BRASIL, 2013). Em
relação aos equipamentos da rede de frio, analise
as afirmativas abaixo:

Edema é uma condição caracterizada pelo aumento
da quantidade de líquido intersticial dos tecidos ou
das cavidades orgânicas (LIMA, 2015). Com base
nos principais fatores envolvidos no balanço hídrico
dos capilares, assinale a alternativa INCORRETA
relacionada a esses fatores.
(A)
(B)
(C)
(D)

Diminuição da drenagem linfática.
Alterações na parede dos capilares.
Aumento da pressão osmótica do plasma.
Aumento da pressão hidrostática do sangue.

Questão 02
O controle do sangramento (hemostasia) pode
assumir um papel patológico em algumas
situações. Como resultado de diferentes causas
pode acontecer uma coagulação do sangue dentro
do sistema vascular, processo ao qual atribuímos o
nome de trombose (LIMA, 2015). Em relação a
trombose, registre V, para verdadeiro, ou F, para
falso, nos itens abaixo:
(__)A diferença entre trombo e coágulo reside no
fato de que trombos são massas sólidas formadas
por coagulação do sangue dentro dos vasos de
organismos vivos, ao passo que coágulos são
massas não estruturadas de sangue.
(__)A despeito do tipo de vaso envolvido, o
fenômeno da trombose pode ser determinado por
somente dois tipos de alterações, a saber:
alterações da parede vascular e alterações dos
constituintes do sangue.
(__)Trombos brancos diferentemente dos trombos
vermelhos, os trombos brancos são úmidos e
gelatinosos, semelhantes a um coágulo sanguíneo.
São formados essencialmente por hemácias e se
localizam preferencialmente nas veias.
(__)Trombos murais ocluem apenas parte da luz
dos vasos e/ou cavidades cardíacas. São vistos
mais frequentemente acometendo coração e aorta.

I.As câmaras frigoríficas também denominadas
quartos frios ou câmaras frias, são ambientes
especialmente projetados para a armazenagem de
produtos
predominantemente
em
baixas
temperaturas
e
em
grandes
volumes.
Especificamente para os imunobiológicos, essas
câmaras são projetadas para operarem em
temperatura de +2ºC e -20°C, de acordo com a
especificação do produtor.
II.Os
refrigeradores
ou
geladeiras
são
equipamentos destinados, preferencialmente, para
estocagem
de
vacinas
a
-20ºC.
Estes
equipamentos devem ser do tipo horizontal, com
isolamento de suas paredes em poliuretano,
evaporadores nas paredes (contato interno) e
condensador/compressor em áreas projetadas no
corpo, abaixo do gabinete.
III.Os freezers ou congeladores são equipamentos
de uso doméstico que na Rede de Frio são
destinados à estocagem de imunobiológicos em
temperaturas positivas a +2ºC, devendo para isto
estar regulados para funcionar nesta faixa de
temperatura.
IV.As geladeiras, com capacidade a partir de 280
litros, utilizadas pelo Programa Nacional de
Imunizações, devem ser organizadas de acordo
com as algumas recomendações, na segunda
prateleira devem ser colocadas as vacinas que não
podem ser submetidas à temperatura negativa (dT,
DTP, Hepatite B, Hib, influenza, TT e BCG),
também em bandejas perfuradas ou nas próprias
embalagens do laboratório produtor.
Qual(is) a(s) afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S)?

A sequência CORRETA de cima para baixo é?
(A)
(B)
(C)
(D)

F, V, V, F.
V, F, F, V.
F, V, F, V.
V, F, V, F.

ENFERMEIRA - 1

(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas, III e IV.
Apenas, I e II.
Apenas, II e III.
Apenas, I e IV.
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Questão 04
As calcificações são processos normais ou
patológicos caracterizados pela deposição de sais
de cálcio nos tecidos (LIMA, 2015). Assinale a
alternativa CORRETA relacionada a calcificação
idiopática.
(A) Não depende necessariamente de lesão prévia
no tecido para se desenvolver, mas sim de altas
concentrações circulantes de cálcio no sangue
(hipercalcemia).
(B) Resulta de alteração no metabolismo do cálcio.
(C) De etiologia desconhecida.
(D) Resulta de lesões do próprio tecido.

Questão 05
Com base nos procedimentos básicos após a
administração de soros, a anafilaxia ou choque
anafilático ocorre, geralmente, nos primeiros 30
minutos até X horas depois da administração do
produto. Assinale a alternativa CORRETA que
corresponde ao valor de X.
(A)
(B)
(C)
(D)

8.
4.
6.
2.

Questão 06
A necrose pode ser dividida em diversos tipos,
considerando-se suas características morfológicas.
Assinale a alternativa CORRETA que corresponde
a um tipo de necrose com caraterísticas de necrose
de hepatócitos em hepatites virais.
(A)
(B)
(C)
(D)

Fibrinóide.
Gomosa.
Lítica.
Caseosa.

Questão 07
Em relação as neoplasias malignas, é INCORRETO
afirmar que:
(A) As células malignas são capazes de induzir a
formação de novos vasos que lhe assegurem o
aporte
sanguíneo
necessário
para
sobrevivência.
(B) Apresentam alta taxa de multiplicação (alto
índice mitótico) e pobre diferenciação celulares.
(C) As células de neoplasias malignas são
sabidamente pouco diferenciadas.
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(D) As células de neoplasias malignas respondem
ao rígido controle fisiológico de crescimento.

Questão 08
Com base nos principais fatores causadores de
hipotrofia e o respectivo mecanismo responsável
por induzir a manifestação do fenômeno. Assinale a
alternativa CORRETA que corresponde a um fato
ligado ao mecanismo de queda importante do
aporte de O2 e nutrientes submete as células a um
funcionamento muito restrito.
(A)
(B)
(C)
(D)

Desuso.
Prejuízo da estimulação nervosa.
Compressão ou obstrução vascular.
Inanição.

Questão 09
Em relação a Doença de Crohn é INCORRETO
afirmar que:
(A) Afeta predominantemente a parte superior do
intestino delgado (íleo) e intestino grosso
(cólon), mas pode afetar qualquer parte do trato
gastrointestinal.
(B) As pessoas com doença de Crohn podem ter
vida ativa e produtiva, ela é uma doença
crônica.
(C) É uma doença inflamatória séria do trato
gastrointestinal.
(D) Habitualmente causa diarreia, cólica abdominal,
às vezes febre, e sangramento retal. Também
pode ocorrer perda de apetite, e de peso
subsequente.

Questão 10
Em relação ao pacto pela saúde, é CORRETO
afirmar que:
(A) Redefine as responsabilidades de cada gestor
em função das necessidades de saúde da
população e na busca da equidade ambiental.
(B) Seu objetivo e de promover inovações nos
processos e instrumentos de gestão, visando
alcançar maior eficiência e qualidade das
respostas do Sistema Único de Saúde.
(C) É um conjunto de reformas institucionais do
SUS pactuado entre as duas esferas de gestão
(União e Estados).
(D) A implementação do Pacto pela Saúde se dá
pela adesão de Estados e União ao Termo de
Compromisso de Gestão.
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Questão 11
Com base na participação da comunidade na
gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre
as transferências intergovernamentais de recursos
financeiros na área da saúde, registre V, para
verdadeiro, ou F, para falso, nos itens abaixo:
(__)O Conselho de Saúde, em caráter permanente
e deliberativo, órgão colegiado composto por
representantes do governo, prestadores de serviço,
profissionais de saúde e usuários, atua na
formulação de estratégias e no controle da
execução da política de saúde na instância
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos
e financeiros, cujas decisões serão homologadas
pelo chefe do poder legalmente constituído em
cada esfera do governo.
(__)Os Municípios não poderão estabelecer
consórcio para execução de ações e serviços de
saúde.
(__)Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão
alocados como investimentos previstos no Plano
Trienal do Ministério da Saúde.
(__)O Conselho Nacional de Secretários de Saúde
e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de
Saúde terão representação no Conselho Nacional
de Saúde.
A sequência CORRETA de cima para baixo é?
(A)
(B)
(C)
(D)

V, F, F, V.
F, V, F, V.
F, F, V, V.
V, V, F, F.

Questão 12
Com base na classificação, formas e tipos de
inflamação, assinale a alternativa CORRETA.
(A) A exsudação plasmática e celular e a
inflamação aguda são refletidas em padrões
morfológicos iguais.
(B) Na
inflamação
pseudomembranosa,
observa-se, por exemplo, exsudação líquida
com presença de leucócitos e de muco que
formam o catarro, como encontrado nas
faringites e laringites durante resfriados e
gripes.
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(C) A inflamação supurativa (ou purulenta),
induzida por agentes agentes piogênicos
(estafilococos e estreptococos), é caracterizada
pela formação de pus devido à migração
acentuada de neutrófilos que degradam
enzimaticamente as células infectadas e os
tecidos vizinhos ao foco infeccioso.
(D) Granuloma epitelioide é bastante comum em
pulmões de usuários de drogas ilícitas pela
inalação de talco (usado como diluente de
drogas) ou em doenças como sarcoidose (cuja
etiologia ainda não é conhecida).

Questão 13
A classificação das metaplasias em diferentes tipos
segue uma nomenclatura que evidencia a natureza
do tecido metaplásico, deixando subentendido o
tecido de origem (LIMA, 2015). Assinale a
alternativa CORRETA que corresponde a um
exemplo de ocorrência de metaplasia em: tecido
original Epitélio mucossecretor e tecido
metaplásico - Epitélio estratificado pavimentoso,
queratinizado ou não.
(A) Metaplasia intestinal da mucosa gástrica.
(B) Ocorre nos brônquios de indivíduos tabagistas.
(C) Ocorre
na
transformação
do
epitélio
endocervical em epitélio ectocervical (cérvix
uterina).
(D) Esôfago de Barrett.

Questão 14
A Atenção Básica tem a Saúde da Família como
estratégia prioritária para sua organização de
acordo com os preceitos do Sistema Único de
Saúde.
A Atenção
EXCETO:

Básica

tem

como

fundamentos,

(A) Desenvolver
relações
de
vínculo
e
responsabilização entre as equipes e a
população adscrita garantindo a continuidade
das ações de saúde e a longitudinalidade do
cuidado.
(B) Realizar
avaliação
e
acompanhamento
sistemático dos resultados alcançados, como
parte do processo de planejamento e
programação.
(C) Valorizar os profissionais de saúde por meio do
estímulo e do acompanhamento constante de
sua formação e capacitação.
(D) Estimular a participação popular e o controle
econômico.
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Língua Portuguesa
Questão 15
Na frase "Será que ela continua brava comigo
_____________ não quis almoçar com ela?", o
espaço em branco pode ser completado
corretamente com:
(A)
(B)
(C)
(D)

porque
por que
por quê
porquê

Questão 16
Observe a citação que segue:
Não se prenda ao reflexo da vida alheia. Viva sua
identidade sem remorso, sem medo, sem receio do
que vão pensar. Quanto mais você dá voz à
transparência das tuas próprias escolhas, mais
independente você vai ser do padrão dos outros.
Rogério Macena
Disponível em: https://www.pensador.com/frases_reflexiva/24/

No trecho "Quanto mais você dá voz à
transparência das tuas próprias escolhas, mais
independente você vai ser do padrão dos outros",
em relação ao fenômeno linguístico da crase,
pode-se afirmar que:
(A) O fenômeno linguístico da crase é facultativo,
porque o substantivo "voz", no contexto em que
foi empregado, não exige a preposição.
(B) O fenômeno linguístico da crase teve de ocorrer
porque se trata de uma locução adverbial
feminina que sempre é apresentada com a
contração À.
(C) O fenômeno linguístico da crase teve de ocorrer
porque a forma verbal "dá" no contexto em que
foi empregado exige preposição.
(D) O fenômeno linguístico da crase é facultativo,
porque a forma verbal "dá" no contexto em que
foi empregado não exige preposição.

Questão 17
Leia o trecho que segue e responda ao que se
pede:
De tudo, ficaram três coisas: a certeza de que ele
estava sempre começando, a certeza de que era
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preciso continuar e a certeza de que seria
interrompido antes de terminar. Fazer da
interrupção um caminho novo. Fazer da queda um
passo de dança, do medo uma escada, do sono
uma ponte, da procura um encontro.
Fernando Sabino
Disponível em: https://www.pensador.com/frases_reflexiva/14/

A oração "de que ele estava sempre começando",
em
destaque
no
trecho,
é
classificada
sintaticamente como:
(A) Oração Subordinada Adverbial Consecutiva.
(B) Oração Subordinada Substantiva Objetiva
Indireta.
(C) Oração Subordinada Substantiva Completiva
Nominal.
(D) Oração Coordenada Sindética Explicativa.

Conhecimentos Gerais
Questão 18
Nos termos da Lei Orgânica do Município de Palma
Sola/SC, assinale a alternativa CORRETA:
(A) Aos Vereadores, entre outras atribuições
compete solicitar informações ao Prefeito sobre
fato relacionado com a matéria legislativa ou
sobre fato sujeito à fiscalização da Câmara
Municipal.
(B) Os vereadores são invioláveis, civil e
penalmente, por quaisquer de suas opiniões,
palavras e votos.
(C) Os Vereadores são obrigados a testemunhar,
perante a Câmara, sobre informações
recebidas ou prestadas em razão do exercício
do mandato.
(D) Os Vereadores não poderão desde a posse
firmar ou manter contrato com Pessoa de
Direito Público, o Município, suas Autarquias,
Empresas Públicas, Sociedades de Economia
Mista ou Empresas Concessionárias de Serviço
Municipal.

Questão 19
O Brasil é um país imenso (o maior da América
Latina e o quinto maior do mundo), o que pode
impressionar algumas pessoas, mas já não causam
muita surpresa. Observe as curiosidades sobre
alguns estados do Brasil e assinale a alternativa
INCORRETA:
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Disponível em: https://catracalivre.com.br/viagem-livre/curiosidades-que-voceprovavelmente-nao-sabe-sobre-o-brasil/

(A) O estado de Roraima, pode ser pronunciado
como "Roráima" ou "Rorâima", as duas
maneiras estão corretas. É o estado com maior
percentual de população indígena do país e
com menor PIB.
(B) Em Maceió (Alagoas), a capital do menor
estado brasileiro, é provavelmente um dos
melhores lugares do mundo para dançar forró.
(C) A última região brasileira a ser povoada foi o
Acre, um território adquirido da Bolívia pelo
Brasil em 1903 depois da Revolução Acreana.
(D) Espírito Santo é um dos dois Estados do país
cuja a capital não é a maior cidade em
população. Em Vila Velha, encontra-se a fábrica
da Garoto, a maior fábrica de chocolates da
América Latina e 10ª maior do mundo.

Questão 20
Várias das maiores empresas do mundo não estão
alcançando suas próprias metas de controle das
mudanças climáticas, revelou uma pesquisa que
analisou dados de 25 grandes corporações.
Empresas instituem suas próprias metas. Por
exemplo, o Google promete ser livre de carbono até
2030. Emissões são geradas por todo tipo de
atividade - de transporte de bens à energia usada
nas fábricas e lojas. Também há emissões
envolvidas em plantações e no corte de árvores.
O estudo do New Climate Institute deu a cada
empresa uma classificação de "integridade".

Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-60289138

De acordo com o ranking estão classificadas com
integridade baixa ou muito baixa as empresas:
(A)
(B)
(C)
(D)

Deutsche Telekom e Carrefour.
Nestle e Unilever.
Vodafone e Sony.
Maersk e Apple.
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