
 
 

 
 

Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Iporã do Oeste - SC 

Edital de Processo Seletivo nº 005/2022 
 

________________________________________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

➢ 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 da 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! 

________________________________________________________________________________ 
Rascunho do gabarito: 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01
Cada         ciclo         da         diálise         peritoneal         compreende         três
fases,         assinale         a         alternativa         CORRETA         relacionada
a         fase         de         permanência.

(A) Há         a         remoção         das         escórias         nitrogenadas         e         do
excesso         de         água.

(B) A         remoção         das         escórias         dependerá         do
equilíbrio         entre         a         solução         de         diálise         e         o         sangue.

(C) Nesta         fase,         ocorre         o         processo         de         difusão         e
ultrafiltração.

(D) A         solução         é         infundida         na         cavidade         abdominal,
por         força         da         gravidade,         através         do         cateter
implantado         no         peritôneo.

Questão 02
Em         relação         ao         desvantagens         da         via         subcutânea,         é
INCORRETO         afirmar         que:

(A) Requer         treinamento         do         profissional         e         paciente.

(B) Não         permite         autoaplicação.

(C) Pode         causar         lipodistrofia.

(D) Procedimento         invasivo.

Questão 03
Em         relação         ao         pacto         pela         saúde,         analise         as
afirmativas         abaixo:

I.As         formas         de         transferência         dos         recursos         federais
para         estados         e         municípios         também         foram
modificadas         pelo         Pacto         pela         Saúde,         passando         a         ser
integradas         em         quatro         grandes         blocos         de
financiamento         (Atenção,         Básica,         Média         e         Alta
Complexidade         da         Assistência,         Vigilância         em         Saúde,
e         Assistência         Farmacêutica).

II.É         um         conjunto         de         reformas         institucionais         do         SUS
pactuado         entre         as         três         esferas         de         gestão         (União,
Estados         e         Municípios).

III.O         Pacto         pela         Saúde         redefine         as
responsabilidades         de         cada         gestor         em         função         das
necessidades         de         saúde         da         população         e         na         busca
da         equidade         econômica.

IV.A         implementação         do         Pacto         pela         Saúde         se         dá
pela         adesão         de         Municípios,         Estados         e         União         ao
Termo         de         Compromisso         de         Gestão.

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

(A) Apenas,         III         e         IV.

(B) Apenas,         I.

(C) Apenas,         I         e         II.

(D) Apenas,         II         e         IV.

Questão 04
Com         base         na         adaptação         celular,         assinale         a
alternativa         CORRETA         que         corresponde         a         uma
alteração         do         volume         celular.

(A) Metaplasia.

(B) Agenesia.

(C) Hipotrofia.

(D) Hiperplasia.

Questão 05
Com         base         nas         noções         de         psicofarmacologia,
assinale         a         alternativa         CORRETA         que         é         a         medida         da
quantidade         de         medicamento         excretado         do
organismo

em         um         período         específico         de         tempo.

(A) Efeito         de         primeira         passagem.

(B) Depuração.

(C) Pico         de         concentração         plasmática.

(D) Meia-vida.

Questão 06
Com         base         nos         medicamentos         que         podem         ser
administrados         pela         via         epidural,         marque         V,         para
verdadeiro,         ou         F,         para         falso,         nos         itens         abaixo:

(__)Os         opiáceos         administrados         por         essa         via
difundem-se         pela         duramáter         e         misturam-se         com         o
líquido         cefalor-         raquidiano         do         paciente.

(__)Os         medicamentos         lipossolúveis,         como         fentanil,
sufentanil         e         bupivacaína,         atravessam         facilmente         a
duramáter         e         produzem         alívio         imediato         da         dor.

(__)Os         agentes         hidrossolúveis,         como         a         morfina         e         a
hidromorfona,         atravessam         lentamente         a         duramáter
e,         por         essa         razão,         proporcionam         analgesia         lenta         e
de         menor         duração.

A         sequência         CORRETA         de         cima         para         baixo         é?

(A) F,         V,         F.

(B) V,         F,         V.

(C) V,         V,         F.

(D) F,         F,         V.
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Questão 07
Com         base         na         Esclerose         Múltipla,         marque         V,         para
verdadeiro,         ou         F,         para         falso,         nos         itens         abaixo:

(__)O         quadro         clínico         de         cada         surto         é         invariável         e
não         pode         apresentar         mais         de         um         sintoma.

(__)Os         surtos         (desmielinização)         ocorrem         a         partir         do
surgimento         de         um         novo         sintoma         neurológico         ou
piora         significativa         de         um         sintoma         "antigo",         com
duração         mínima         de         48         horas.

(__)Nos         portadores         de         esclerose         múltipla         as         células
imunológicas         invertem         seu         papel:         ao         invés         de
protegerem         o         sistema         de         defesa         do         indivíduo,
passam         a         agredi-lo,         produzindo         inflamações.

(__)Trata-se         de         uma         doença         neurológica
desmielinizante         autoimune         crônica         provocada         por
mecanismos         inflamatórios         e         degenerativos         que
comprometem         a         bainha         de         mielina         que         revestem         os
neurônios         das         substâncias         branca         e         cinzenta         do
sistema         nervoso         central.

A         sequência         CORRETA         de         cima         para         baixo         é?

(A) V,         V,         F,         F.

(B) F,         F,         V,         V.

(C) F,         V,         F,         V.

(D) V,         F,         V,         F.

Questão 08
Com         base         no         calibre         dos         dispositivos         venosos
periféricos,         assinale         a         alternativa         CORRETA         que
corresponde         a         indicação         para         calibre         do         cateter
agulhado         27G         e         calibre         do         cateter         sobre         agulha
26G.

(A) Necessidade         de         infusão         rápida;         requer         veia         de
grande         calibre.

(B) Crianças         maiores         (escolares),         adolescentes         e
idosos.

(C) Neonatos         e         lactentes.

(D) Veias         de         pequeno         calibre         e         crianças         menores,
lactentes         e         pré-escolares.

Questão 09
Na         via         de         administração         intravenosa,         o
medicamento         é         injetado         na         veia,         diretamente         na
circulação         sanguínea         do         paciente.         É         CORRETO
afirmar         que,         em         recém-nascidos,         é         habitual         a
punção         em         veia         (s):

(A) Intermédia         do         antebraço.

(B) Basílica.

(C) Braquial.

(D) Da         região         cefálica.

Questão 10
Com         base         nas         recomendações         prévias         na         coleta         do
material         para         o         exame         citopatológico         do         colo         do
útero,         a         utilização         de         lubrificantes,         espermicidas         ou
medicamentos         vaginais         deve         ser         evitada         por
______         horas         antes         da         coleta,         pois         essas
substâncias         recobrem         os         elementos         celulares
dificultando         a         avaliação         microscópica,         prejudicando
a         qualidade         da         amostra         para         o         exame
citopatológico.

Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         preenche         a
lacuna         acima:

(A) 12

(B) 48

(C) 72

(D) 24

Questão 11
Em         relação         ao         grau         de         atividade         física         da         Escala         de
Braden,         assinale         a         alternativa         CORRETA         que
corresponde         ao         nível         2.

(A) Deambulação         frequente.

(B) Acamado.

(C) Restrito         à         cadeira.

(D) Deambulação         ocasional.

Questão 12
Com         base         nos         distúrbios         da         sensopercepção,
assinale         a         alternativa         CORRETA         relacionada         as
alterações         qualitativas.

(A) Hipoestasia.

(B) Hiperestasia.

(C) Aberração         perceptiva.

(D) Analgesia.

Questão 13
O         S.O.A.P.         é         um         acrônimo         utilizado         em         um
Prontuário         Orientado         por         Problemas         e         Evidências
para         registro         da         evolução         dos         problemas         das
pessoas         atendidas         na         sua         prática         médica         diária.
Cada         letra         refere-se         a         um         tipo         de         informação.
Assinale         a         alternativa         CORRETA         em         que         as
informações         aferidas         do         ponto         de         vista         médico
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ficam         neste         espaço.         Dados         do         exame         físico         e/ou
resultados         dos         exames         complementares.

(A) Avaliação.

(B) Objetivo.

(C) Subjetivo.

(D) Plano.

Questão 14
Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         corresponde
a         uma         doença         genética         degenerativa         e
incapacitante         que         acomete         apenas         meninos.         Sua
principal         característica         é         a         degeneração         progressiva
do         músculo,         em         decorrência         da         ausência         de         uma
proteína.

(A) Distrofia         Muscular         de         Duchenne.

(B) Distrofia         Muscular         do         tipo         Cinturas.

(C) Distrofia         Muscular         de         Becker.

(D) Distrofia         Muscular         Miotônica         ou         de         Steinert.

Língua Portuguesa

Questão 15
Observe         o         trecho         da         música         "Cerveja         de         Garrafa"
do         grupo         "Atitude         67".

Aí         me         leva         pra         qualquer         lugar

Porque         se         for         ideia         sua         acho         que         eu         devo         gostar

Independente         do         que         acontecer

O         teu         sorriso         volta         e         meia         vai         permanecer

É         doce,         cê         tem         um         jeito         doce

O         seu         olhar         é         doce,         é         doce

Fonte:         https://www.letras.com.br/atitude-67/cerveja-de-garrafa

Qual         figura         de         linguagem         está         presente         no
fragmento         "O         seu         olhar         é         doce"?

(A) Ironia.

(B) Sinestesia.

(C) Catacrese.

(D) Metonímia.

Questão 16
O         verbo         lembrar         pode         ser         utilizado         como         verbo
transitivo         direto         e         indireto,         tendo         tanto         um         objeto
direto         como         um         objeto         indireto         como         complementos
verbais.         Pode         também         ocorrer         apenas         como         verbo

transitivo         direto         ou         ainda         ser         conjugado         como         um
verbo         pronominal,         apresentando         apenas         pequenas
diferenças         no         seu         significado.

Fonte:         https://www.conjugacao.com.br/regencia-do-verbo-lembrar/

Nesse         sentido,         é         INCORRETO         afirmar         que:

(A) Maioritariamente,         estabelece         regência         sem         a
presença         de         uma         preposição         quando         indica         o
ato         de         sugerir,         trazendo         algo         à         memória.
Exemplo:         Esse         cheiro         lembra         minha         infância.

(B) Privilegia-se         o         uso         do         verbo         lembrar         como
verbo         pronominal         quando         indica         o         ato         de
recordar         de         alguma         coisa.         Exemplo:         Eu         já         me
lembrei         de         tudo!

(C) Com         o         sentido         de         prevenir,         advertir         ou         sugerir,
o         verbo         lembrar         deve         ser         complementado         por
dois         objetos         indiretos.         Exemplo:         A         Helena
lembrou         ao         filho         do         combinado.

(D) Atuando         como         um         verbo         transitivo         indireto,
estabelece         principalmente         regência         com         a
preposição         "de".         Exemplo:         Lembro-me         de         você.

Questão 17
Leia         a         tira         que         segue         e         responda         ao         que         se         pede:

Fonte:tirasarmandinho.tumblr.com/

Na         fala         do         primeiro         quadrinho         "A         verdade         é         que         o
mundo         não         respeita         os         bons!",         a         oração         "é         que         o
mundo         não         respeita         os         bons!"         é         classificada
sintaticamento         como:

(A) Oração         Subordinada         Adjetiva         Restritiva.

(B) Oração         Subordinada         Substantiva         Subjetiva.

(C) Oração         Subordinada         Substantiva         Predicativa.

(D) Oração         Coordenada         Sindética         Explicativa.
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Conhecimentos Gerais

Questão 18
"O         Brasil         é         o         país         que         mais         lincha         no         mundo.         Mais
de         um         milhão         de         brasileiros         já         participaram         de
linchamentos         -         ou         de         "ações         de         justiçamento"         -         nos
últimos         60         anos.         É         isso         que         aponta         a         pesquisa         do
sociólogo         José         de         Souza         Martins,         professor         emérito
da         Faculdade         de         Filosofia         da         USP(...)"

Disponível          em:

https://guiadoestudante.abril.com.br/atualidades/multidao-medo-e-

punitivismo-como-funciona-o-linchamento/

Essa         prática,         extremamente         reprovável,         tem         sido
cada         vez         mais         frequente         e         muitos         estudiosos
atribuem         tal         ocorrência         ao         descontentamento         da
população         com         a         justiça         brasileira,         cujo         sistema         não
tem         sido         eficiente         na         ressocialização,
principalmente         daqueles         que         cometem         pequenos
delitos.         Qual         das         alternativas         abaixo         explica         de
forma         sucinta         o         que         é         o         linchamento?

(A) É         um         sistema         punitivo         para         quem         cometeu
algum         tipo         de         delito,         onde         um         júri         popular         é
formado         para         condenar         ou         absolver         o         meliante.

(B) É         um         meio         de         punição         coletiva,         com         agressões
físicas,         contra         alguém         suspeito         de         praticar         um
delito.

(C) É         o         direito         de         votar         para         definir         qual         será         a         pena
de         alguém         suspeito         de         cometer         algum         delito,
conquistado         pelos         cidadãos         por         meio         de         ação
popular.

(D) É         quando         a         justiça         atribui         à         população         a
obrigação         de         julgar         e         punir         uma         pessoa         que
cometeu         algum         tipo         de         delito.

Questão 19
A         economia         de         Iporã         do         Oeste/SC         destaca-se         na
agricultura         pelo         cultivo         de         milho         e         fumo,         mas
também         tem         grande         movimentação         nas         atividades
de:

(A) Avicultura,         horticultura         e         produção         de         leite.

(B) Horticultura,         fruticultura         e         suinocultura.

(C) Fruticultura,         avicultura         e         criação         de         gado         de
corte.

(D) Suinocultura,         avicultura         e         produção         de         leite.

Questão 20
O         texto         abaixo         corresponde         ao         que         determina         o

artigo         126         da         Lei         Orgânica         de         Iporã         do         Oeste/SC,
exceto         por         uma         colocação         equivocada.

"É         vedada         a         acumulação         remunerada         de         cargos
públicos,         exceto,         quando         houver         compatibilidade         de
horários,         e         observado,         em         qualquer         caso,         o
disposto         no         inciso         XI,         do         art.         37,         da         Constituição
Federal:

I.A         de         dois         cargos         de         professor.

II.A         de         um         cargo         de         professor         com         outro         técnico         ou
científico.

III.A         de         dois         cargos         ou         empregos         privativos         de
profissionais         de         saúde,         com         profissões
regulamentadas.

IV.A         de         um         cargo         ou         emprego         privativo         de
profissional         de         saúde,         com         profissões
regulamentadas         com         outro         técnico         ou         científico.

Parágrafo         Único         -         A         proibição         de         acumular
estende-se         a         empregos         e         funções         e         abrange
autarquias,         fundações,         empresas         públicas,
sociedades         de         economia         mista,         suas         subsidiárias,         e
sociedades         controladas,         direta         ou         indiretamente,
pelo         poder         público".

O         que         podemos         dizer         sobre         a         informação
equivocada         que         encontramos         neste         texto?

(A) Não         é         permitida         a         acumulação         de         um         cargo         de
professor         com         outro         técnico         ou         científico.

(B) Não         é         permitida         a         acumulação         de         um         cargo         ou
emprego         privativo         de         profissional         de         saúde,
com         profissões         regulamentadas         com         outro
técnico         ou         científico.

(C) Não         é         permitida         a         acumulação         de         dois         cargos
ou         empregos         privativos         de         profissionais         de
saúde,         com         profissões         regulamentadas.

(D) A         proibição         de         acumular         NÃO         se         estende         a
empregos         e         funções         e         abrange         autarquias,
fundações,         empresas         públicas,         sociedades         de
economia         mista,         suas         subsidiárias,         e
sociedades         controladas,         direta         ou
indiretamente,         pelo         poder         público.
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