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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 esco-
lha, 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 corre-
ta. 

 

 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- Os verbos utilizados no texto, como “organize, jogue, solicite”, estão no: 

(A) presente do indicativo 
(B) imperativo afirmativo 
(C) futuro do presente do indicativo 
(D) presente do subjuntivo 
(E) pretérito perfeito do indicativo 

 
2- Assinale a palavra, retirada do infográfico, que é acentuada por ser proparoxítona: 

(A) está 
(B) bromélias 
(C) água 
(D) árvore 
(E) saúde 
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3- Sobre o uso da vírgula no trecho: “Quando não for possível eliminar as larvas, coloque produtos de limpeza”, é 
correto afirmar: 
(A) A vírgula foi usada para separar uma oração adverbial antecipada. 
(B) A vírgula foi utilizada para omitir um termo. 
(C) A vírgula está empregada incorretamente. 
(D) A vírgula separa orações independentes. 
(E) A vírgula está separando termos de mesma função sintática. 

 
As questões 4 e 5 referem-se ao texto abaixo: 
 

A manhã deste sábado foi de muito trabalho para um grupo de 12 voluntários que destinaram algumas horas 
do dia a uma missão especial em prol do meio ambiente. Os integrantes do grupo Amigos da Natureza fizeram a 
quinta edição do mutirão de limpeza do Ribeirão Garcia. Das 8h30 as 11h, eles encheram diversos sacos de lixo 
com materiais despejados no curso de água, como garrafas de refrigerante, canos, pedaços de metal e até bateria 
de carro. 

O presidente da ONG que promoveu a ação, João Luiz Muniz, ficou espantado com a quantidade de lixo reco-
lhido em um trecho de apenas 600 metros e lamentou a falta de sensibilidade da população. [...] 

(Disponível em: http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc. Acesso em: 17/03/2018. [adaptado]) 

 
4- Propositadamente, foi retirado o acento grave indicativo em um dos excertos do texto. Assinale, portanto, a 

opção correta quanto ao uso da crase: 
(A) A manhã deste sábado foi de muito trabalho... 
(B) ... destinaram algumas horas do dia a uma missão especial em prol do meio ambiente. 
(C) Das 8h30 as 11h... 
(D) O presidente da ONG que promoveu a ação... 
(E) ... lamentou a falta de sensibilidade da população. 

 
5- Assinale a única alternativa que não contém um sinônimo da expressão “em prol”: 

(A) em favor 
(B) em benefício 
(C) em auxílio 
(D) em defesa 
(E) em desapego 

 
 

 

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- Há momentos em que a natureza apresenta movimentos violentos e inesperados, causando danos a longo 

prazo para comunidades humanas inteiras. Por outro lado, há situações em que são os seres humanos os 
responsáveis pela destruição e mortandade em ambientes naturais, provocando desequilíbrios que chegam a 
se perpetuar por longo período de tempo. Sobre a incumbência de agir em caso de emergência ambiental, 
analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 

 
I- A incumbência de agir em caso de emergência ambiental é de todos os entes da federação – União, Es-

tados, Distrito Federal e Municípios. 
II- O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) tem a atribuição so-

litária de executar as ações referentes às emergências ambientais. 
III- Desde a sua criação, o IBAMA age em todos os estados brasileiros para garantir que sejam preservados 

nossos patrimônios naturais e cumpridas as leis.  
IV- Apesar de previsto em lei, o trabalho menos conhecido e atuante do IBAMA é o de fiscalização. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.  
(B) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.  
(C) Apenas a afirmativa II está correta.  
(D) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.  
(E) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.  
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7- Burckhart (2015) destaca: Vivemos em um país e um mundo marcado pela diversidade, pelo pluralismo de 

etnias, povos, identidades, subjetividades e representações. O diverso é algo que compõe a condição humana 
e está intrinsecamente ligado à ideia de humanidade, que só existe e só é possível na diversidade. 

(Fonte: http://justificando.cartacapital.com.br/2015/09/28). 

Isso posto, preencha a segunda coluna de acordo com a primeira, associando cada termo a sua correspon-
dente descrição: 

 
Primeira coluna: Termos 
1- Diversidade 
2- Etnia 
3- Inclusão social 
4- Preconceito 
5- Gênero 
 

Segunda coluna: Descrições 
( ) Reunião de tudo aquilo que apresenta múltiplos aspectos e que se dife-

renciam entre si. 
( ) Ideia formada antecipadamente e que não tem fundamento crítico ou 

lógico. 
( ) Conjunto de ações que garante a participação igualitária de todos na 

sociedade, independente da classe social, da condição física, do gênero, 
da orientação sexual, da etnia, entre outros aspectos. 

( ) Grupo de indivíduos que possuem afinidades de origem, história, idioma 
religião e cultura, independente do país em que se encontrem. 

( ) Aquilo que diferencia socialmente as pessoas, levando em consideração 
os padrões histórico-culturais atribuídos para os homens e mulheres. 

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) 2 – 1 – 5 – 4 – 3. 
(B) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 
(C) 5 – 4 – 3 – 2 – 1. 
(D) 3 – 5 – 2 – 1 – 4. 
(E) 1 – 4 – 3 – 2 – 5. 

 
8- Em meio ao avanço do risco de febre amarela, o governo federal iniciou uma campanha emergencial de vaci-

nação com o objetivo de imunizar cerca de 20,6 milhões de pessoas nos Estados de São Paulo, Rio de Janei-
ro e Bahia, novas áreas de concentração da doença, entre janeiro e março. O aumento no número de casos de febre 
amarela, principalmente em São Paulo, tem gerado pânico na população, que lota os postos de saúde em 
busca de vacina.  

(Fonte: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias). 

Sobre a febre amarela, assinale a alternativa correta: 
(A) Nos pacientes com um sistema imunológico sadio, a vacina provoca as células de defesa para que criem 

anticorpos contra a doença. 
(B) Gestantes, idosos, pessoas em quimioterapia e em determinados tratamentos de saúde devem receber a 

vacina, apesar dos riscos de reações graves. 
(C) Os mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes são responsáveis pela transmissão da febre amarela 

urbana. 
(D) A febre amarela silvestre é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. 
(E) O registro de macacos doentes ou mortos em regiões silvestres, rurais ou de mata não é indicativo que a 

febre amarela possa estar presente, não havendo, portanto, riscos para as pessoas. 
 
9- Sobre o Fórum Mundial da Água, realizado em março, analise as afirmativas que seguem e identifique a(s) 

correta(s): 
 

I- O fórum teve como objetivo estabelecer compromissos políticos e incentivar o uso racional, a conserva-
ção, a proteção, o planejamento e a gestão da água em todos os setores da sociedade. 

II- O fórum reuniu representantes de mais de 170 países, entre cientistas, governantes, parlamentares, juí-
zes, pesquisadores e demais cidadãos. 

III- O fórum é promovido a cada três anos pelo Conselho Mundial da Água juntamente com o país e a cidade 
anfitriã - nesta 8ª edição, Brasil e Brasília, respectivamente. É a primeira vez que o evento ocorre no He-
misfério Sul. 

 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  
(B) As afirmativas I, II e III estão corretas.  
(C) Apenas a afirmativa III está correta.  
(D) Apenas a afirmativa I está correta.  
(E) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  

  

http://justificando.cartacapital.com.br/2015/09/28
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10- Em abril do ano passado, o Ministério do Turismo lançou o Brasil + Turismo, um pacote de medidas para forta-
lecer o turismo com ações para enfrentar gargalos históricos do setor e de facilitação de viagens. Posto isso, 
assinale a alternativa correta: 
(A) No Arquipélago de Fernando de Noronha, considerado Patrimônio Mundial da UNESCO, há restrição no 

número de visitantes com vistas a diminuir o impacto ambiental causado pelo excesso de turistas no arqui-
pélago. 

(B) O mundo virtual tem tomado proporções cada vez mais impressionantes nos negócios, mas tal movimento 
não inclui o setor de turismo. 

(C) O Lollapalooza, festival de música alternativa que acontece anualmente, é uma iniciativa do Ministério do 
Turismo. 

(D) Desde 2015, para incentivar o turismo de compras, cinquenta cidades brasileiras de fronteiras passaram a 
contar com “free shops”, estabelecimentos que vendem produtos livres de impostos aos turistas. 

(E) Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e Torres, no Rio Grande do Sul, são os dois destinos mais procu-
rados por turistas brasileiros e estrangeiros. 

 
 

 

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- A Lei Orgânica da Saúde (LEI 8080 DE 19/09/1990) regulamenta, em todo o território nacional, as ações 

e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por 
pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado. Diante dessa afirmação, são princípios e di-
retrizes organizacionais do SUS: 
(A) Integralidade da assistência em saúde, incorporando ações preventivas e somente coletivas. 
(B) Universalidade de acesso ao sistema com prioridade à criança e ao adolescente. 
(C) Participação da Comunidade por meio do controle social. 
(D) Igualdade na assistência à saúde sem preconceitos e com participação maciça da iniciativa privada. 
(E) Organização dos serviços públicos de saúde atentando-se à duplicidade de meios para fins idênticos. 

 
12- Em relação à consulta de enfermagem, pode-se afirmar que: 

 
I- Contribui para a promoção, prevenção e proteção da saúde.  
II- É atividade própria do enfermeiro. 
III- Mantém atividades de vigilância sanitária. 
IV- Pode ser delegada à equipe de enfermagem. 
V- Utiliza princípios de universalidade, equidade e integralidade das ações de saúde. 

 
Estão corretas: 
(A) I, II e V. 
(B) I, II e IV.  
(C) I, III e IV. 
(D) II, IV e V. 
(E) III, IV e V. 

 
13- As infecções relacionadas à assistência de saúde representam um grave problema de saúde pública. 

Conhecer os riscos de transmissão dessas infecções e das formas corretas a serem empregadas ao 
processamento dos artigos de saúde é essencial. Com relação à verificação de segurança dos proces-
sos de esterilização, podem ser utilizados diversos dispositivos. Assinale a alternativa correta: 
(A) Para a verificação da segurança do processo de esterilização, podem ser utilizados testes químicos, os 

quais devem mudar de coloração após o uso, indicando o adequado funcionamento autoclaves e esterili-
zadores à gás. 

(B) Testes químicos para autoclaves permitem a verificação da eficácia da esterilização, porém são des-
vantajosos, pois necessitam ser colocados na parte interna dos pacotes e averiguados em equipa-
mentos padronizados. 

(C) São métodos seguros de controle de qualidade os indicadores biológicos, tais como teste Bowie – 
Dick, nas autoclaves. 

(D) Os artigos que serão utilizados em procedimentos invasivos, pele e mucosa, tecidos epi teliais e sis-
tema vascular são classificados como críticos e requerem desinfecção como processo de eliminação 
de contaminação bacteriana. 

(E) Os integradores funcionam como monitores do ciclo de esterilização, pois fornecem dados das variá-
veis ligadas ao processo de esterilização, não devem ser utilizados em substituição aos testes bioló-
gicos. 
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14- A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, família e coleti-
vidade. O profissional de enfermagem atua na promoção, recuperação e reabilitação da saúde, com autono-
mia e em consonância com os preceitos éticos e legais. São responsabilidades e deveres do enfermeiro: 
(A) Avaliar criteriosamente sua competência técnica, cientifica, ética e legal e aceitar encargos ou atribuições, 

mesmo quando não for capaz de desempenho seguro para si. 
(B) Guardar informação à pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercor-

rências acerca da assistência de enfermagem. 
(C) Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano, em todo seu ciclo vital, excetuando-se si-

tuações de pós-morte. 
(D) Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos de imperícia, negli-

gência ou imprudência. 
(E) Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na posição ideológica. 

 
15- A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e com a qualidade de vida da pessoa, família e 

coletividade. O profissional de enfermagem deve atuar na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da 
saúde, com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais. Em relação ao código de ética dos 
profissionais, podemos afirmar que:  
(A) É proibido ao profissional executar ou participar da assistência à saúde sem o consentimento da pessoa 

ou de seu representante legal, exceto em iminente risco de morte. 
(B) É direito do profissional de enfermagem exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado se-

gundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos, salvaguardando situações em 
que esteja colocado em risco a saúde do outro. 

(C) É direito do profissional recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, cien-
tifica, ética e legal ou que não ofereçam segurança profissional, exceto quando determinado pela gerência 
de enfermagem em sua escala de atribuição. 

(D) É proibido ao profissional provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, ex-
ceto nos casos previstos em lei e de acordo com sua consciência. 

(E) Deverá o profissional recorrer ao conselho somente em casos de impedimento no cumprimento de suas 
atividades. 
 

16- A prática da enfermagem tem como responsabilidade prestar assistência a pessoas, grupos e comunida-
des, obedecendo à Sistematização da Assistência de Enfermagem, em todos os níveis de atenção à sa-
úde, na ordem que segue:  
(A) histórico, prescrição e anotação. 
(B) exame físico, evolução e histórico. 
(C) evolução, prescrição e anotação. 
(D) histórico, exame físico e prescrição. 
(E) exame físico, prescrição e evolução. 

 
17- Com relação à legislação que regulamenta o SUS, podemos afirmar: 

(A) A execução de vigilância epidemiológica é vinculada exclusivamente aos órgãos do Ministério da Saúde. 
(B) Compreende-se como princípio do SUS ênfase na descentralização dos atendimentos para o estado. 
(C) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição 

Federal, sendo exercida na União, pela Previdência Social.  
(D) São competências das secretarias municipais de saúde, relativas às condições e aos ambientes de traba-

lho, definir e coordenar as redes integradas de assistência de alta complexidade. 
(E) É campo de atuação do SUS a ordenação de recursos humanos na área de saúde. 

 
18- Idade, renda, acesso a lazer, classe social e cultura são:  

(A) Indicadores de saúde. 
(B) Variáveis que analisam as populações. 
(C) Medidas de Frequência das doenças. 
(D) Determinantes de saúde. 
(E) Indicadores Sociais. 

 
19- Ao realizar um exame físico em um paciente que apresenta distúrbio cardiovascular, na atenção secundária, o 

Enfermeiro deve atentar prioritariamente para o sinal /ou sintoma abaixo: 
(A) Nicturia e plegia. 
(B) Proteinuria e dislipidemia. 
(C) Edema e ganho de peso. 
(D) Pirose e Síncope. 
(E) Hipertensão e Hiperglicemia. 

 
  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198
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20- Em conformidade com a Portaria 399/GM/06, assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna abai-
xo: 

 
“O Pacto _______________________ está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expres-
sos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação de saúde do País e das priori-
dades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais.” 

 
(A) de Gestão 
(B) em defesa do SUS 
(C) pela Vida 
(D) da Mobilização Social 
(E) de Mobilidade  
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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 
Técnico Administrativo - Edital 001/2018. 
 

 
 
 

Blumenau, 17 de abril de 2018. 
 
 

http://www.furb.br/concursoexterno

