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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 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:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Conhecimentos Específicos
Questão 01
Assinale a alternativa CORRETA que corresponde
a falta de oxigênio no coração provocada por
redução do fluxo das artérias coronárias. Causa
dor, que pode ocorrer com esforços ou em repouso.
(A)
(B)
(C)
(D)

Estenose.
Arritmias.
Isquemia.
Hipertrofia.

Questão 02
Em relação a bronquite, analise as afirmativas
abaixo:

(D) Ocorre manchas amareladas ou avermelhadas,
geralmente com perda da sensibilidade ao
calor, frio, dor e tato.

Questão 04
Assinale a alternativa CORRETA que corresponde
a uma doença hereditária que afeta os pulmões, o
pâncreas e outros órgãos. O suor é salgado e é
produzido um muco espesso que dificulta a
respiração e a secreção pancreática, prejudicando
a absorção de alimentos e causando desnutrição.
(A)
(B)
(C)
(D)

Fibrose cística.
Displasia bronco-pulmonar.
Embolia pulmonar.
Fibrose pulmonar.

Questão 05
I.A bronquite aguda, que geralmente é causada por
vírus ou bactérias e que dura anos.
II.O Tratamento para bronquite aguda é
principalmente
sintomático.
Anti-inflamatórios
podem ser usados para tratar a febre e dor de
garganta.
III.A bronquite crônica é tratada com os sintomas.
Inflamação e edema do epitélio respiratório pode
ser reduzida com inalado corticosteroides.
IV.É uma doença inflamatória no pulmão afetando
especialmente os sacos de ar microscópicos
(alvéolos) associada a febre, sintomas no peito e
falta de espaço aéreo (consolidação) em uma
radiografia de tórax.
Qual(is) a(s) afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S)?
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas, II.
Apenas, II e III.
Apenas, I e IV.
Apenas, III.

Questão 03
Em relação aos sinais e sintomas da hanseníase, é
INCORRETO afirmar que:
(A) As áreas da pele aparentemente normais que
têm alteração da sensibilidade e da secreção
de suor.
(B) Ocorre caroços e placas em qualquer local do
corpo.
(C) A diminuição da força muscular (dificuldade
para segurar objetos).
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Em relação a glândulas salivares, analise as
afirmativas abaixo:
I.Glândula parótida é arredondada, mais ou menos
do tamanho de uma noz.
II.Glândula submandibular é com massa variando
entre 14 e 28 g, é a maior das três, situa-se na
parte lateral da face, abaixo e adiante do pavilhão
da orelha.
III.Glândula sublingual é a menor das três; fica
abaixo da mucosa do assoalho da boca.
Qual(is) a(s) afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S)?
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas, III.
Apenas, II e III.
Apenas, I.
Apenas, II.

Questão 06
As ações e serviços públicos de saúde e os
serviços privados contratados ou conveniados que
integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são
desenvolvidos de acordo com as diretrizes,
EXCETO:
(A) Participação da comunidade.
(B) Gestão socioeconômica e coletividade.
(C) Atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas, sem prejuízo dos
serviços assistenciais.
(D) Descentralização, com direção única em cada
esfera de governo.
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Questão 07
Em relação ao folículo estimulante (FSH), é
CORRETO afirmar que:
(A) No homem, estimula a espermatogênese.
(B) Na mulher, estimula a contração da
musculatura uterina durante o parto e a ejeção
do leite.
(C) Estimula a produção de leite pelas glândulas
mamárias.
(D) Na mulher estimula a ovulação e o
desenvolvimento do corpo lúteo.

Questão 08
Com base na hipercolesterolemia, registre V, para
verdadeiro, ou F, para falso, nos itens abaixo:
(__)O colesterol é indispensável ao organismo,
quaisquer que sejam as células orgânicas que
necessitem de regenerar-se, substituir-se ou
desenvolver-se.
(__)O colesterol LDL (Low Density Lipoproteins),
designado por "bom colesterol", é constituído por
colesterol retirado da parede dos vasos sanguíneos
e que é transportado até ao fígado para ser
eliminado.
(__)O colesterol HDL (High Density Lipoproteins) é
denominado "mau colesterol", porque, quando em
quantidade excessiva, ao circular livremente no
sangue,
torna-se
nocivo,
acumulando-se
perigosamente na parede dos vasos arteriais.
(__)Quer o excesso de colesterol LDL, quer a falta
de colesterol HDL, aumentam o risco de doenças
cardiovasculares, principalmente o enfarte do
miocárdio.
A sequência CORRETA de cima para baixo é?
(A)
(B)
(C)
(D)

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

Questão 09
Em relação ao preparo do leito com o paciente
(cama aberta), é INCORRETO afirmar que:
(A) Virar o paciente para o lado pronto, nunca
expondo-o.
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(B) Enrolar o forro e lençol de baixo
separadamente, ate o meio da cama e sob o
corpo do paciente.
(C) Colocar o travesseiro com fronha na mesa de
cabeceira.
(D) Retirar a roupa usada, retirar as luvas, e esticar
os lençóis limpos, prendendo-os e fazendo os
cantos.

Questão 10
As doenças cardiovasculares são um grupo de
doenças do coração e dos vasos sanguíneos.
Assinale a alternativa CORRETA que corresponde
a uma doença dos vasos sanguíneos que irrigam os
membros superiores e inferiores.
(A)
(B)
(C)
(D)

Cardiopatia congênita.
Doença coronariana.
Doença arterial periférica.
Doença cerebrovascular.

Questão 11
Assinale a alternativa CORRETA usada para
diagnosticar câncer de pulmão.
(A)
(B)
(C)
(D)

Ressonância magnética.
Ultrassonografia.
Tomografia por emissão de pósitrons.
Cintilografia pulmonar.

Questão 12
Assinale a alternativa CORRETA que corresponde
a um dispositivo avançado relacionado as
intervenções para permeabilização das vias aéreas.
(A)
(B)
(C)
(D)

Dispositivos extraglóticos.
Cânula orofaringea.
Balão e máscara com válvula unidirecional.
Cânula nasofaringea.

Questão 13
Assinale a alternativa CORRETA que corresponde
a uma doença inflamatória da membrana que
envolve o coração. Podem ser provocadas por
infecções, traumatismos, distúrbios autoimunes e
infarto. Se não forem tratadas, podem comprimir o
coração e prejudicar suas contrações.
(A)
(B)
(C)
(D)

Endocardite.
Miocardiopatias.
Pericardites.
Miocardite.
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Questão 14

linguagem presente, conhecida como:

Com base na farmacologia aplicada à enfermagem,
assinale a alternativa CORRETA que corresponde a
um bloqueador beta-adrenérgico.

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

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

Cloridrato de benazepril.
Captopril.
Maleato de enalapril.
Propranolol.

Língua Portuguesa
Questão 15
Na frase "Ainda não sei se vou ao aniversário", a
segunda oração é classificada como:
(A) Oração Subordinada Adverbial Condicional.
(B) Oração Subordinada Substantiva Objetiva
Direta.
(C) Oração Subordinada Substantiva Objetiva
Indireta.
(D) Oração Coordenada Sindética Explicativa.

Questão 16
O emprego do acento indicativo da crase está
CORRETA na frase da alternativa:
(A) Eu devo explicações à minha esposa.
(B) Tudo o que te falei está relacionado à seu modo
de viver.
(C) Aquela situação fez referência à coisas sem
sentido.
(D) A professora dedicou-se à explicar a atividade à
aluna.

Questão 17
Observe os primeiros versos da música "Como um
anjo" interpretadas pela Dupla Cesar Menotti e
Fabiano:
Como um anjo
Você apareceu na minha vida
Uh, como um anjo
Repleto de ternura
De paixão

Nestes versos está presente o sentido figurado que
pode ser caracterizado como uma figura de
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Eufemismo.
Metáfora.
Comparação.
Sinestesia.

Conhecimentos Gerais
Questão 18
A colonização das terras onde hoje se encontra a
cidade de Iporã do Oeste/SC se deu com a
chegada de imigrantes, principalmente italianos e
alemães e também de outros que vinham do Rio
Grande do Sul motivado, principalmente:
(A) Pelas grandes áreas de pastagem.
(B) Pela ascensão da indústria leiteira na região.
(C) Pela intensa produção e pelo promissor
comércio de café.
(D) Pela grande disponibilidade de madeira de lei.

Questão 19
"Quantas mensagens, vídeos, áudios, stories e
memes você recebeu hoje? Você sabe a natureza
de cada fonte recebida? As informações
consumidas e compartilhadas pelas redes sociais
muitas vezes podem estar incompletas ou terem
sido produzidas por fontes duvidosas".

Disponível em: https://guiadoestudante.abril.com.br/atualidades/educacao
-midiatica-entenda-o-conceito/

O povo brasileiro recebeu nos últimos tempos uma
enxurrada de informações equivocadas e
mentirosas, principalmente no que diz respeito à
pandemia do coronavírus e ao uso da vacina, a
ponto de haver envolvimento da justiça para
cercear tais práticas. Qual é o termo popularmente
usado para designar este tipo de informação?
(A)
(B)
(C)
(D)

Polarização.
Fake News.
Manipulação.
Incongruência.

Questão 20
Qual das alternativas abaixo NÃO configura uma
forma de desenvolvimento do servidor, assim
definida no Plano de Carreira e garantida pela Lei
Orgânica do município de Iporã do Oeste/SC?
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(A)
(B)
(C)
(D)

Ascensão funcional.
Promoção.
Indicação.
Progressão.
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