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INSTRUÇÕES 
 

 Nesta prova, você encontrará: 
05 (cinco) questões de Língua Portuguesa, 
05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais e 
10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos. 

 

 Você está recebendo um Caderno com um total de 20 questões do tipo múltipla escolha, 
uma Folha Intermediária de Respostas e um Cartão-Resposta. 

 

 Leia atentamente todas as questões e assinale a alternativa que julgar correta ou mais 
adequada. Lembre-se de que, para cada questão, existe apenas uma alternativa correta. 

 

 Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. 
Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado. 

 

 Depois de preencher a Folha Intermediária de Res-
postas, transcreva as alternativas escolhidas para o 
Cartão-Resposta, preenchendo, forte e completa-
mente, a bolha com caneta esferográfica azul-escura 
ou preta. Não faça outro tipo de marca na bolha nem 
utilize outro tipo de caneta. 

 

 No Caderno de Questões, você poderá fazer as anotações de que necessitar. 
 

 O Cartão-Resposta e o Caderno de Questões serão devolvidos ao fiscal. 
 

 Assine e date, no verso, o Cartão-Resposta. 
 

 Você não poderá sair da sala de prova antes de transcorrida 1 (uma) hora.  
 

 Os três últimos candidatos permanecerão na sala até o término das provas.  
 

 Duração da Prova: 2h.  
 
 
 

 

AGUARDE A ORDEM PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 
 

 
 
 

   

Nome Legível do Candidato  Assinatura do Candidato  
 

Blumenau, 17 de abril de 2018.  
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Q U E S T Õ E S    DE    L Í N G U A    P O R T U G U E S A  

 

 
As questões 1, 2 e 3 referem-se ao infográfico abaixo: 
 

 
 
1- Sobre o uso da vírgula no trecho: “…e homens, até quatro”, é correto afirmar: 

(A) A vírgula está empregada incorretamente. 
(B) A vírgula separa orações independentes. 
(C) A vírgula foi utilizada para omitir um termo. 
(D) A vírgula foi usada para separar um advérbio. 
(E) A vírgula está separando termos de mesma função sintática. 

 
2- Sobre o infográfico, é correto afirmar: 

(A) O Brasil não é um país em que há muitas doações. 
(B) Todas as pessoas podem doar sangue. 
(C) Quem não doa sangue não é solidário. 
(D) O Brasil realiza 3,5 milhões de doações de sangue por ano.  
(E) A doação de sangue salva vidas. 

 
3- Em “Doador ganha um dia de abono de trabalho”, pode-se deduzir que se refere à: 

(A) retaliação, vingança 
(B) recompensa, compensação 
(C) restituição, reembolso 
(D) pena, castigo 
(E) parcela, prestação 

  

https://www.brasil.gov.br/saude/2018/01/5binfo-5d-doacao-de-sangue-01-1.png/view
https://www.brasil.gov.br/saude/2018/01/5binfo-5d-doacao-de-sangue-01-1.png/view
https://www.sinonimos.com.br/retaliacao/
https://www.sinonimos.com.br/vinganca/
https://www.sinonimos.com.br/recompensa/
https://www.sinonimos.com.br/compensacao/
https://www.sinonimos.com.br/restituicao/
https://www.sinonimos.com.br/reembolso/
https://www.sinonimos.com.br/pena/
https://www.sinonimos.com.br/castigo/
https://www.sinonimos.com.br/parcela/
https://www.sinonimos.com.br/prestacao/
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As questões 4 e 5 referem-se ao texto abaixo: 
 

Foram confirmados os dois primeiros casos de dengue contraídos em Santa Catarina neste ano. A doença 
acometeu moradores de Itapema. A cidade do Litoral Norte é uma das 67 cidades infestadas pelo Aedes aegypti, 
mosquito transmissor de dengue, chikungunya e zika vírus. [...] 

(Disponível em: http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc. Acesso em: 05/04/2018. [adaptado]) 

 
4- Analise as afirmações sobre o texto: 

 

I- Foram confirmados 67 casos de dengue em Santa Catarina. 
II- Itapema é uma das 67 cidades infestadas pelo Aedes aegypti.  
III- O Aedes aegypti é o mosquito transmissor de dengue, chikungunya e zika vírus.  

 

Está(ão) de acordo com o texto a(s) afirmação(ões): 
(A) II e III 
(B) Todas as afirmações 
(C) I 
(D) II 
(E) III 

 
5- Assinale a alternativa que contenha uma palavra acentuada pela mesma razão de contraídos: 

(A) estádios 
(B) vírus 
(C) saúde 
(D) hífen 
(E) sólido 

 

 
 

Q U E S T Õ E S    DE    C O N H E C I M E N T O S    G E R A I S 

 

 
6- O Brasil possui três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), que atuam de forma independente. O poder 

executivo é exercido pelo Presidente da República (em nível federal), governadores (em nível estadual) e prefei-
tos (em nível municipal). Isso posto, assinale a alternativa que se refere especificamente a uma função exercida 
pelo executivo: 
(A) Aplica e garante o cumprimento das leis. 
(B) Adota medidas provisórias e propõe emendas à Constituição, projetos de leis complementares e ordinárias 

e leis delegadas. 
(C) Cria e aprova leis em benefício da população. 
(D) Defende os direitos de cada cidadão. 
(E) Verifica a legalidade das leis em relação à Constituição. 

 
7- O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) aplicou uma multa de 20 milhões de reais à mineradora norue-

guesa Hydro Alunorte após o vazamento de rejeitos minerais de uma de suas instalações situada na cidade de: 
(A) Mariana, no Estado de Minas Gerais. 
(B) Cubatão, no Estado de São Paulo. 
(C) Goiânia, no Estado de Goiás. 
(D) Barcarena, na região metropolitana de Belém, no Estado do Pará. 
(E) Campos dos Goytacazes, no interior do Estado do Rio de Janeiro. 

 
8- Assinale a alternativa que se refere corretamente a um projeto delicado do ponto de vista ambiental, que irá 

afetar um dos rios mais importantes do Brasil, tanto pela sua extensão e importância na manutenção da biodi-
versidade quanto pela sua utilização em transportes e abastecimento: 
(A) Transposição do Rio São Francisco.  
(B) Ampliação da barragem de Sobradinho. 
(C) Extinção do Departamento Nacional de Obras e Saneamento. 
(D) Extinção da Reserva Mineral de Cobre e seus Associados (Renca). 
(E) Recuperação de Matas Ciliares. 

 
9- De 18 a 23 de março de 2018, contando com representantes de 175 países, entre cientistas, governantes, parlamenta-

res, juízes, pesquisadores e demais cidadãos, foi realizada a oitava edição do Fórum Mundial da Água na cidade de: 
(A) São Paulo. 
(B) Curitiba. 
(C) Brasília. 
(D) Porto Alegre. 
(E) Manaus. 
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10- A cultura brasileira é riquíssima, graças à miscigenação das culturas indígena, africana, europeia, latino-ameri-
cana e asiática na nossa sociedade. Sobre a cultura brasileira, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) 
correta(s): 

 
I- As danças indígenas se misturaram às africanas, europeias, orientais e árabes, dando origem aos mais 

diversos estilos, como o Samba, o Frevo, o Baião, o Maxixe, o Xaxado, o Forró, entre outros. 
II- As diferentes regiões brasileiras possuem arquiteturas, decorações, modas e artesanatos idênticos. 
III- O Brasil hoje conta com apenas quatro bens culturais e naturais tombados pela UNESCO. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(C) Apenas a afirmativa III está correta. 
(D) Apenas a afirmativa II está correta. 
(E) Apenas a afirmativa I está correta. 

 
 

 

Q U E S T Õ E S    DE    C O N H E C I M E N T O S    E S P E C Í F I C O S 

 

 
11- Sobre a administração de medicação parenteral, assinale a alternativa correta: 

(A) Injeções intradérmicas são administradas em pequenas quantidades nas camadas externas à pele em ân-
gulo de 45 graus. 

(B) Na injeção subcutânea, devemos realizar rodízio dos locais de administração para evitar reação de imuni-
dade local. 

(C) Injeções intramusculares depositam a medicação profundamente dentro do músculo. 
(D) O músculo vasto lateral é usado, prioritariamente, para injeções intramusculares em idosos. 
(E) Nas injeções intramusculares, devemos evitar locais com musculatura densa e livre de edemas e lesões por 

pressão. 
 

12- É considerado um tipo de esterilização por método físico: 
(A) Ácido Peracético. 
(B) Óxido de etileno. 
(C) Peróxido de hidrogênio. 
(D) Calor Úmido. 
(E) Raio Gama. 

 
13- Segundo o atual calendário de vacinação do Ministério da Saúde (MS), dos 11 aos 19 anos, deve-se estar em 

dia com as vacinas que seguem: 
(A) Hepatite B, Rotavírus, Rubéola, HPV e Tétano. 
(B) Hepatite B, Meningite, Rubéola, HPV e Tétano. 
(C) Hepatite B, Tuberculose, Rubéola, Tétano e Varicela. 
(D) Hepatite B, Meningite, Rubéola, Tetano e Febre Amarela. 
(E) Hepatite B, Tuberculose, Rubéola, HPV e Tétano. 

 
14- O choque caracterizado por perda de sangue e plasma em decorrência de vômitos e diarreias prolongados. 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Cardiogênico. 
(B) Neurogênico. 
(C) Hipoxêmico. 
(D) Séptico. 
(E) Hipovolêmico. 

 
15- Segundo Portaria No. 2616, de 12 de maio de 1998, a lavagem de mãos é a ação mais importante para a 

prevenção e controle da infecção hospitalar. Sobre esse assunto, está correto afirmar: 
(A) O uso das luvas de procedimento dispensa a lavagem de mãos após o contato com agente contaminante. 
(B) A distribuição de dispensadores de álcool 70% gel dispensa a lavagem de mãos entre um paciente e outro. 
(C) A distribuição de pias influencia na obrigatoriedade da lavagem de mãos. 
(D) A lavagem de mãos deve ser realizada quantas vezes forem necessárias durante a assistência a um único 

paciente, sempre que houver envolvimento com secreções corporais e entre cada uma das atividades diá-
rias. 

(E) A cada contato com pacientes deve-se utilizar escova de cerdas macias para lavagem e degermação das 
mãos. 
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16- Precauções padrão são medidas a serem adotadas por profissionais de saúde em sua própria proteção, na 
proteção dos pacientes e na prevenção de infecção. Devem ser adotadas no manuseio de pacientes, artigos 
contaminados, quando houver risco de contaminação por sangue, líquidos corporais, secreções e excreções. 
Analise as afirmativas abaixo: 
 
I- Materiais perfurocortantes devem ser transportados em bandejas de inox ou recipientes fechados. 
II- As caixas de descarte devem estar em local de fácil acesso, mais próximas das áreas geradoras de rejeitos 

de saúde, protegidas da umidade. 
III- Colocar caixa de descarte no quarto do paciente, sempre que houver necessidade de descarte de quantidade 

grande de perfurocortantes. 
IV- Respeitar o limite de 1/3 de enchimento das caixas de descarte que devem estar fechadas e identificadas. 

 
Assinale a alternativa que contenha as afirmativas corretas: 
(A) Somente as afirmativas I, III e IV. 
(B) Somente as afirmativas II, III e IV. 
(C) Somente as afirmativas I, II e IV. 
(D) Somente as afirmativas III e IV. 
(E) Somente as afirmativas I, II e III. 

 
17- Em conformidade com o Sistema Único de Saúde – SUS, escolha a alternativa correta: 

(A) Os serviços de saúde dos hospitais e estabelecimentos de ensino integram o SUS, preservada sua autono-
mia e de seus recursos humanos e financeiros. 

(B) O Sistema Único de Saúde (SUS) estabelece mecanismos de incentivo à participação do setor privado em 
investimentos e gestão. 

(C) Os serviços de saúde de sistemas estaduais e municipais de Previdência Social não poderão integrar-se ao 
SUS. 

(D) Em havendo interesse recíproco, a iniciativa privada poderá compor o quadro de assistência do SUS. 
(E) O controle social interage nas relações do SUS quando convidados pelas esferas governamentais.  

 
18- Habitualmente conhecida por lesão patológica por diminuição da oxigenação tecidual e potencializada pela neu-

ropatia periférica oriunda da doença de base. É uma lesão de pode acometer até os tecidos mais profundos, 
caracterizada por quatro graus de evolução e que causa transtornos de mobilidade ao portador: 
(A) Úlcera varicosa. 
(B) Úlcera Diabética. 
(C) Úlcera por pressão.  
(D) Úlcera de granulação. 
(E) Úlcera venosa. 

 
19- A respeito do conceito de saúde estabelecido pela Lei Orgânica de Saúde, analise e assinale a correta: 

 
I- Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. 
II- Sáude é resultado do equilíbrio entre homem, agente patogênico e meio. 
III- Sáude é resultado de políticas econômicas e sociais que reduzam as doenças e aumentem o acesso às 

ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. 
IV- Saúde é simplesmente sentir-se bem consigo e com a comunidade. 

 
Está correta a assertiva: 
(A) Somente os conceitos I, II e III. 
(B) Somente os conceitos I, III e IV. 
(C) Somente os conceitos II, III e IV. 
(D) Somente os conceitos I, II, e IV. 
(E) Somente os conceitos I e III. 

 
20- O código de ética dos profissionais de Enfermagem prevê como deveres dos profissionais: 

(A) Cumpram e façam cumprir os preceitos éticos e legais da profissão, visando ao bem-estar da corporação. 
(B) Prestem assistência de enfermagem segundo suas crenças e bom senso. 
(C) A continuidade da assistência de enfermagem esteja sempre vinculada a uma escala adequada. 
(D) Proteja o paciente de imperícias, imprudências e negligências cometidas por si ou por outrem. 
(E) O profissional guarde segredo em todas as situações. 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL  

DE BLUMENAU 

 
 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO E SIMPLIFICADO 

EDITAL PSPS_TA N° 001/2018 

 
 

FOLHA INTERMEDIÁRIA  DE RESPOSTAS  

 
 

Questões RESPOSTAS 

01 A B C D E 

02 A B C D E 

03 A B C D E 

04 A B C D E 

05 A B C D E 

06 A B C D E 

07 A B C D E 

08 A B C D E 

09 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

 
 

 
INFORMAÇÕES  

 
O inteiro teor da prova e o gabarito da prova objetiva serão divulgados até às 20h do dia 17 de abril 
de 2018, no endereço eletrônico www.furb.br/concursoexterno, link Concurso FURB - PSPS Téc-
nico Administrativo - Edital 001/2018. 
 

 
 
 

Blumenau, 17 de abril de 2018. 
 
 

http://www.furb.br/concursoexterno

