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LÍNGUA PORTUGUESA – 04 QUESTÕES 

 

TEXTO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base no texto acima, responda as seguintes questões: 

 

1. De acordo com as ideias do texto, assinale a alternativa correta: 

a) O amor não é uma emoção, pois pode-se chorar de amor, rir de amor, sentir saudades, raiva e mágoa. 
b) Quanto maior o amor, menor a entrega da pessoa que está amando. 

c) Na maioria das vezes é inútil a espera por respostas no amor, tampouco por correspondência.  
d) No amor não há espera. Todos os acontecimentos são rápidos e resolvidos na emoção do momento. 

 

2. Em relação aos trechos retirados do Texto, a alternativa que melhor emprega um sentido denotativo ocorre em: 

a) “(...) ele é como arrancar o próprio coração – ou outras partes do ser – e colocá-lo, pingando sangue, 
diante do altar do ser amado.” (linhas 7 a 9) 

b) “O amor espera resposta, no mais das vezes inutilmente”. (linhas 10 e 11) 
c) “(...) como uma barriga de grávida esperando o choro amado do nascimento.” (linhas 16 e 17) 

d) “Pode-se chorar de amor, rir de amor (menos comum e bem mais gostoso), sentir saudades, raiva e 
mágoa; tudo por amor.” (linhas 2 a 5) 

 

3. Cinco ações (linhas 3 e 4) do Texto são atribuídas à emoção de amar, são elas: chorar, rir, sentir saudades, raiva e 

mágoa. Considerando-se o contexto, não haveria prejuízo para o sentido se tivessem sido empregados, 

respectivamente: 

a) Lacrimejar – regozijar – sentir nostalgia – enfurecer-se – desgostar-se. 
b) Lacrimejar – estilar – encontrar-se – furor – tristeza. 

c) Aplaudir – regozijar – presenciar – sentir-se raivoso – sentir desgosto. 
d) Emocionar-se – chorar – encontrar-se – sentir nostalgia – sentir satisfação. 

 

 

4. De acordo com as regras de acentuação, a palavra mágoa (linha 4) do Texto é devidamente acentuada pois: 
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a) Acentuam-se as palavras proparoxítonas terminadas em hiato. 
b) Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em -l, -n, -r, -x, -i(s), -u(s), -ão(s), -ã(s), -on(s), -um, -

uns, -ps e ditongos seguidos ou não de -s. 

c) Acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em -a(s), -e(s), -o(s), -em, -ens. 
d) Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas. 

 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA – 04 QUESTÕES 

 

5. José quer comprar um móvel que custa R$ 3.000,00 à vista.  Ele terá que financiá-lo.  A loja vende em três 

parcelas iguais cobrando juros de 8% sobre o preço do móvel. Qual será o valor de cada parcela? 

a) R$ 1.000,00 

b) R$ 1.050,00 

c) R$ 1.080,00 

d) R$ 1.100,00 

 

6. Um grupo de 06 profissionais recebeu 46 kits de material de segurança: 6 kits foram entregues para o pessoal da 

limpeza; 7 para a equipe da manutenção; 14 enviados para uma filial. Os kits restantes foram guardados no 

almoxarifado. Assinale a fração que representa o número de kits que estão no almoxarifado: 

a) 22/46 

b) 24/22 

c) 27/46 

d) 18/46 

 

7. Maria saiu de casa às 13h e 27 min para pegar o transporte coletivo para ir ao trabalho.  O ônibus levou 34 min e 

ela caminhou 4 min. A que horas Maria chegou ao local de trabalho? 

a) 14h e 01min 

b) 14h e 03min  

c) 13h e 59min  

d) 14h e 05min 

 

8. Uma cozinheira para fazer macarronada precisa de 80 gramas de macarrão por pessoa. No mercado ela só 

consegue comprar pacotes de macarrão de meio quilo.  Para fazer um almoço para 12 (doze) pessoas, quantos 

pacotes de macarrão ela deve comprar?  

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS – 04 QUESTÕES 

 

9. Fazem parte do turismo do Município de Palmeira/SC, exceto: 

a) Salto do Rio Canoas, 

b) Parque Municipal de Exposições 

c) Festa do Peixe  

d) Festa das Palmeiras 
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10. Ao chegar à praia, os veranistas devem verificar qual é a cor das bandeiras no mar. Marque V para afirmativas 

verdadeiras e F para falsas: 

   

(__) A Bandeira Verde informa que se pode nadar e tomar banho, desde que cumprindo todas as regras de 

segurança e recomendações para o local. 

(__) A Bandeira Amarela significa “atenção”. Quer dizer que o mar está ruim e que não é recomendado nadar 

neste local.  

(__) A Bandeira Vermelha mostra que o mar está perigoso e deve-se evitar até mesmo entrar na água. 

 

Assinale a alternativa que contém o preenchimento correto: 

a) F, V, V 

b) F, F, F 

c) V, V, V 

d) V, F, V 

 

11. Assinale a alternativa que contém o preenchimento correto: 

 

A bandeira de Santa Catarina é composta por três faixas horizontais de igual largura, sendo as das extremidades 

_______ e a do centro _______. Sobre as faixas, um losango _______ representando a vegetação e, no centro 

desse, as Armas do Estado. 

 

a) Vermelhas, branca, verde. 

b) Vermelhas, branca, azul. 

c) Vermelhas, amarela, branca. 

d) Nenhuma das alternativas. 

 

12. Segundo o Governo do Estado de Santa Catarina, dentre os símbolos estaduais figura uma flor, a: 

a) Laelia purpurata, um tipo de orquídea. 

b) Araucaria angustifólia, um tipo de pinheiro. 

c) Astromélia, um tipo de lírio. 

d) Cerejeira, que também é símbolo do Japão. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 08 QUESTÕES 

 

13. O frasco de Manitol 10% possui 50 ml. Se o paciente recebeu 12 ml desse frasco, a dosagem infundida nesse 

paciente foi de: 
a) 1500 mg 

b) 1200 mg 
c) 900 mg 

d) 12 g 
 

14. São cuidados preventivos para úlceras por pressão, exceto: 

a) Limpeza frequente e sempre que necessária, porém sem força ou fricção. Não usar água quente. Usar 
sabonete suave. 

b) Não deixar a pele em contato com umidade de urina, fezes ou secreções. 
c) Reposicionar a cada 2 horas para pacientes acamados e a cada 1 hora quando sentado. Descompressão 

isquiática nos paraplégicos a cada 15 minutos. 

d) Realizar massagem nas proeminências ósseas 4 vezes ao dia. 
 

 
 



Prefeitura Municipal de Palmeira/SC – Edital 01/2017 
Processo Seletivo – Cargo: Técnica/o em Enfermagem 

 

4 
 

15. O descolamento do tecido subjacente da pele íntegra devido à destruição tecidual é a definição para: 
a) Solapamento 

b) Desbridamento 

c) Cisalhamento 
d) Segmento 

 
16. Responda verdadeiro (V) ou falso (F) com relação às ações de saneamento ambiental para prevenção da Dengue, 

e assinale a alternativa que traz a sequência correta: 

 
(__) Realizar ações de melhorias sanitárias domiciliares, principalmente para a substituição de depósitos e 

recipientes para água existentes no ambiente doméstico e a não vedação de depósitos de água.  
(__) Fomentar a limpeza urbana e a coleta regular de lixo realizadas de forma sistemática pelos municípios, 

buscando atingir coberturas adequadas, principalmente em área de risco.  
(__) Desenvolver modelos de reservatórios para armazenamento de água potável em domicílios, protegidos da 

infestação pelo Aedes aegypti, para áreas sem abastecimento contínuo. 

 
Assinale a alternativa que apresenta o preenchimento correto: 

a) V – F – F 
b) V – V – F 

c) F – V – V 

d) F – F – V 
 

17. A Vacina HPV Quadrivalente, está disponível no Calendário Nacional de Vacinação no ano de 2017, conforme as 
seguintes recomendações: 

a) Sexo feminino – faixa etária de 9 a 14 anos de idade. Sexo masculino – faixa etária de 12 a 13 anos de 
idade. 

b) Sexo feminino – faixa etária de 12 a 13 anos de idade. Sexo masculino – faixa etária de 9 a 14 anos de 

idade. 
c) Sexo feminino – faixa etária de 9 a 14 anos de idade. Sexo masculino – faixa etária de 9 a 14 anos de 

idade. 
d) Sexo feminino – faixa etária de 8 a 15 anos de idade. Sexo masculino – não recebem essa imunização. 

 

18. Segundo o Calendário Nacional de Vacinação para 2017, a criança deverá receber o primeiro reforço da Vacina 
Oral contra Poliomielite (VOP), aos: 

a) 6 meses de vida 
b) 9 meses de vida 

c) 15 meses de vida 
d) 4 anos de vida 

 

19. Sobre a remoção do ar no interior das câmaras das autoclaves, analise as afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa correta: 

 
I. Se a autoclave for do tipo deslocamento gravitacional, pré-vácuo ou mistura ar-vapor, a remoção do ar é 

o principal fator de sucesso do processo de esterilização, uma vez que sua presença acarretará pontos 

frios no interior da massa a ser esterilizada. A eliminação do ar por pulsos repetidos de vapor, 
intercalados com vácuo, representa a mais eficiente técnica de retirada de ar, uma vez que elimina o 

intervalo do aquecimento entre a massa e a temperatura da câmara.  
II. No deslocamento gravitacional a autoclave tem a parede dupla, com um espaço por onde circula o vapor 

mantendo a câmara aquecida entre as fases de esterilização, a introdução do vapor empurra o ar através 

da tubulação de saída, tornando o processo mais lento do que nas autoclaves pré-vácuo, onde o ar é 
removido por exaustão mecânica, fazendo com que quando o vapor for admitido na câmara já evacuada, 

a penetração na carga seja praticamente instantânea. 
 

a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas a afirmativa II está correta. 

c) As afirmativas I e II estão corretas. 

d) As afirmativas I e II estão incorretas. 
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20. Analise as afirmativas sobre as formas de transmissão da Sífilis e assinale a alternativa incorreta: 
a) A sífilis é transmitida predominantemente pelo contato sexual. O contágio é maior nos estágios iniciais da 

infecção, sendo reduzido gradativamente à medida que ocorre a progressão da doença. 

b) Não existe vacina contra a sífilis, e a infecção pelo vírus causador não confere imunidade protetora. Isso 
significa que as pessoas poderão ser infectadas tantas vezes quantas forem expostas ao T. pallidum. 

c) Outra forma de transmissão da sífilis é a que ocorre através da placenta durante a gestação, quando a 
gestante portadora de sífilis não é tratada ou quando realiza o tratamento de maneira inadequada. 

d) A transmissão por transfusão sanguínea, embora possível, é rara, devido à triagem rigorosa das bolsas de 

sangue quanto à presença de agentes infecciosos, como o T. pallidum, e pelo pouco tempo de 
sobrevivência da bactéria fora do organismo humano, especialmente em baixas temperaturas, como as 

usadas para a conservação das bolsas de sangue 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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