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CUIDADOR
ORIENTAÇÕES GERAIS
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES ABAIXO:
• Você recebeu do fiscal de sala o material: caderno de prova e
cartão-resposta.
• A prova terá duração de 3 (três) horas incluindo o tempo de
preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
• O prazo mínimo de permanência em sala é de 1 (uma) hora.
• Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém
questões objetivas de conhecimentos específicos, conforme
solicitado no ato da inscrição, e questões de legislação,
matemática e língua portuguesa. Verifique se o material
está em ordem, e se o seu nome, CPF e número de inscrição
conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso
contrário, comunique imediatamente o fiscal.
• Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso esteja
incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala que o
substitua, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido.
O candidato deverá verificar, ainda, se o cargo em que se
inscreveu se encontra devidamente identificado no Caderno
de Provas.
• Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para
cada umas das questões objetivas são apresentadas quatro
alternativas (A, B, C, D), e somente uma delas corresponde à
alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA; a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das
respostas esteja correta.
• No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que
correspondem às respostas corretas deve ser realizada com
caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e
densa, cobrindo todo o espaço compreendido pelos círculos. A
leitora óptica é sensível a marcas escuras, portanto preencha os
campos de marcação completamente. Exemplo:

• O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira
responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma haverá
substituição dele por erro do candidato.
• Não serão computadas questões não respondidas nem
questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que
uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível.
• CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, não
amasse, não dobre, não suje, pois ele é insubstituível.
• SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato que,
durante a realização das provas:
a) retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a
devida autorização;
b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a
execução de quaisquer questões/itens das provas;
c) usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua
realização;
d) utilizar-se de régua de cálculo, livros, calculadoras e/ou

equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos que
não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou
pagers, e/ou se comunicar com outro candidato;
e) faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da
equipe de aplicação das provas, autoridades presentes e/ou
outros candidatos;
f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em
qualquer outro meio que não o permitido neste Edital;
g) descumprir as instruções contidas no Caderno de Provas e
no Cartão-resposta;
h) recusar-se a entregar o Caderno de Provas e o Cartãoresposta ao término do tempo destinado à sua realização;
i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartãoresposta;
j) não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender ao
procedimento de coletar sua impressão digital;
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,
incorrendo em comportamento indevido; •
l) for surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular
e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das
provas, mesmo que o aparelho esteja desligado.

• Não será permitida, também, ao candidato, a utilização de
telefone celular ao final das provas, enquanto estiver dentro da
unidade de aplicação destas.
• Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a
prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe,
exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da
questão e decidir a resposta.
• O candidato somente poderá se retirar do local de prova a
partir dos 60 (sessenta) minutos após o seu início, devendo
obrigatoriamente entregar o CADERNO DE PROVAS e o
CARTÃO-RESPOSTA. Está permitido levar apenas o rascunho
do gabarito que se encontra na última página do caderno de
prova. Após decorridos 120 minutos de provas, o candidato
poderá levar o CADERNO DE PROVA.
• Após a realização da prova o candidato deverá imediatamente
sair das instalações físicas do local da prova, não sendo mais
permitido o ingresso aos sanitários.
• Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois deverão
entregar as provas simultaneamente.
• Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante
de prova, a pontuação correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem
recorrido.
O • gabarito preliminar da prova estará disponível em
02/12/2018, a partir das 17h, na página da Prefeitura Municipal
de Joaçaba (http://www.joaçaba.sc.gov.br) e na página da
Unoesc (http://unoesc.edu.br/).
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 5

QUESTÃO 1

Os substantivos Brasil e beija-flor classificam-se,
respectivamente, como:

A opção em que todas as palavras apresentam
correta separação silábica é:

a) próprio e comum.

a) co-nsta-ta-ção; psi-có-lo-go; a-pa-rên-cia.

b) concreto e abstrato.

b) p-neu; neu-tra-li-da-de; his-tó-ria.

c) impróprio e concreto.

c) tec-no-lo-gi-a; gra-tui-to; a-ces-sí-vel.

d) próprio e coletivo.

d) trans-por-te; di-gni-da-de; sa-lá-ri-o.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 2

Assinale qual é a classe gramatical da palavra
sublinhada na frase a seguir.

QUESTÃO 6

O valor de “y” na equação a seguir é:

Minha carteira de trabalho está assinada.
a) Verbo.

a) 8. 			

b) 208.

b) Pronome demonstrativo.

c) 10. 			

d) 12.

c) Pronome relativo.

QUESTÃO 7

d) Substantivo.
QUESTÃO 3

Identifique o sujeito da oração apresentada a seguir.
Todos desejam alcançar boa nota nesta prova.

Uma torneira goteja 8 vezes a cada 20 segundos.
Quantas vezes essa torneira goteja em 1 hora?
a) 1.920. 		

b) 1.440.

c) 2.400. 		

d) 1.800.
QUESTÃO 8

a) Todos desejam.

Uma costureira cortou 64 m de tecido em 20 retalhos
de mesmo comprimento. Quantos centímetros tem
cada retalho?

b) Nesta prova.
c) Todos.
d) Prova.

a) 340. 			

b) 360.

c) 320. 			

d) 300.

QUESTÃO 4

Preencha com X ou CH:
Ra___adura; encai___e; ta___a; apetre____o; fa___
ada.
a) ch – x – x – ch – x
b) x – x – x – ch – ch
c) ch – x –ch – x – ch
d) ch – x – x – ch – ch

QUESTÃO 9

Uma laje de concreto é um bloco retangular de
10 m de comprimento por 4,2 m de largura. Se a
espessura da laje é de 25 cm, então, o volume, em
metros cúbicos, do concreto usado nessa laje é:
a) 12. 			

b) 8.

c) 15,5. 			

d) 10,5.
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QUESTÃO 10

QUESTÃO 13

Um festival foi realizado num campo de 180 m por
65 m. Sabendo que em cada 2 m2 havia, em média, 5
pessoas, quantas pessoas havia no festival?

Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba,
está correto dizer que ao servidor público é:

a) 30.000.

a) proibido ausentar-se do serviço durante o expediente,
sem prévia autorização do chefe imediato.

b) 29.250.

b) permitido recusar fé a documentos públicos.

c) 30.250.

c) permitido valer-se do cargo para lograr proveito
pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da
função pública.

d) 28.000.

LEGISLAÇÃO

d) proibido ausentar-se do serviço durante o expediente,
mesmo com prévia autorização do chefe imediato.
QUESTÃO 14

QUESTÃO 11

Conforme a Lei Orgânica do Município de Joaçaba,
o Município de Joaçaba, parte integrante da
Federação, é uma unidade da República Federativa
do Brasil e do Estado de Santa Catarina, sendo
correto afirmar que:
a) possui personalidade jurídica de direito público
interno e autonomia nos termos da Constituição
Federal.
b) possui personalidade jurídica de direito privado
interno e autonomia nos termos da Constituição
Federal.
c) possui personalidade jurídica de direito público
interno e independência nos termos da Constituição
Federal.
d) possui personalidade jurídica de direito público
interno, sendo dependente do Governo Estadual nos
termos da Constituição Federal.
QUESTÃO 12

Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba,
assinale a alternativa correta:
a) O prazo de validade do concurso é de quatro anos.
b) É requisito básico para investidura em cargo público
idade mínima de 18 anos.
c) Para tomar posse não é preciso passar por inspeção
médica oficial.
d) Portador de deficiência não tem direito de se inscrever
para concurso público.

Segundo o Plano de Cargos e Salários do Município de
Joaçaba, sobre os triênios é correto afirmar:
a) Serão concedidos aos servidores efetivos, há cada três
anos, adicional a razão de 3% sobre o salário-base.
b) Serão concedidos aos servidores efetivos, há cada
cinco anos, adicional a razão de 6% sobre o salário-base.
c) Serão concedidos aos servidores efetivos, há cada três
anos, adicional a razão de 6% sobre o salário-base.
d) Não há previsão de concessão de triênio.
QUESTÃO 15

Segundo o Plano de Cargos e Salários do Município
de Joaçaba, o concurso público, de caráter
eliminatório e classificatório, será composto de uma
etapa obrigatória e poderá haver uma facultativa.
Dessa forma, faz parte da etapa obrigatória:
a) Prova prática.
b) Prova de aptidão física.
c) Prova escrita de conhecimentos.
d) Avaliação psicológica, com análise de perfil para o
cargo.
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO
QUESTÃO 16

As crianças menores de dois meses podem adoecer e
morrer em um curto espaço de tempo por infecções
bacterianas graves. São sinais que indicam a
necessidade de encaminhamento da criança ao serviço
de referência com urgência:

Unoesc | 03

III. A PA deverá ser novamente verificada: a cada dois anos
se PA menor que 140/90 mmHg.
IV. O indivíduo deverá ser investigado para doenças
arteriais se apresentar diferenças de pressão entre os
membros superiores maiores de 20/10 mmHg para as
pressões sistólica e diastólica, respectivamente.

I. Recusa alimentar.

A alternativa que apresenta todos os itens contendo
afirmativa(s) correta(s) é:

II. Vômitos importantes e febre (36 ºC ou mais).

a) I, III e IV.

III. Convulsões ou apneia (a criança fica em torno de 20
segundos sem respirar).

b) I, II e III.

IV. Frequência cardíaca abaixo de 100 bpm e respiração
rápida (acima de 60 mrm).
V. A criança movimenta-se menos do que o habitual.
A alternativa que apresenta todos os itens contendo
afirmativas corretas é:

c) II e IV.
d) I e III.
QUESTÃO 19

a) I, III, IV e V.		

b) I, II, IV e V.

Abscessos de pele, furúnculos e carbúnculos podem
se desenvolver em pessoas hígidas, gerando sinais
flogísticos locais. Assinale a alternativa correta em
relação aos sinais flogísticos:

c) II e IV.			

d) I, II e IV.

a) São 3 sinais: febre, dor e hematúria.

QUESTÃO 17

Considerando os cuidados gerais no preparo e na
administração de medicamentos por via oral, deve-se:
a) Observar a regra dos nove certos antes da
administração de um medicamento.
b) Ler o rótulo do medicamento uma vez antes de
prepará-lo e administrá-lo.
c) Deixar o medicamento próximo ao paciente e
considerar que este utilizou o medicamento.
d) Preparar, no início do dia, todos os medicamentos que
serão administrados ao paciente ao decorrer do dia.
QUESTÃO 18

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição
clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e
sustentados de pressão arterial (PA). Em relação à HAS
analise as afirmativas a seguir:
I. A primeira verificação de PA deve ser realizada em
ambos os braços. Caso haja diferença entre os valores,
deve ser considerada a medida de menor valor.
II. O braço com o maior valor aferido deve ser utilizado
como referência nas próximas medidas.

b) São 3 sinais: calor, febre e dor.
c) São 4 sinais: rubor, edema, dor e hipertensão.
d) São 4 sinais: calor, rubor, edema e dor.
QUESTÃO 20

A probabilidade de apresentar diabetes ou um estado
intermediário de glicemia depende da presença de
fatores de risco. O público-alvo para o rastreamento
do DM preconizado pela Associação Americana de
Diabetes está apresentado nas afirmativas a seguir.
Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso nas
afirmativas a seguir em relação às características do
público-alvo do Diabetes.
( ) Excesso de peso (IMC >25 kg/m2) e um dos seguintes
fatores de risco: história de pai ou mãe com diabetes;
hipertensão arterial (>140/90 mmHg ou uso de antihipertensivos em adultos).
( ) História de diabetes gestacional ou de recém-nascido
com mais de 4 kg; transmissão vertical.
( ) Tolerância diminuída à glicose ou glicemia de jejum
alterada.
( ) Obesidade severa; síndrome de ovários policísticos;
história de doença cardiovascular; Inatividade física.
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Assinale a alternativa que contém a sequência correta,
de cima para baixo.
a) F – V – F – V.

IV. Esse quadro pode se agravar, levando a complicações
como choque, insuficiência renal, pneumonia de
aspiração, síndrome de angústia respiratória do adulto e
edema cerebral em crianças.
A alternativa que apresenta todos os itens contendo
afirmativas corretas é:

b) V – V – V – V.
c) V – V – F – V.
d) V – F – V – V.
QUESTÃO 21

De acordo com a semiotécnica da higienização
das mãos e as diretrizes que regem a segurança do
paciente, avalie as afirmações a seguir e assinale a
alternativa incorreta.
a) A higienização das mãos engloba higienização
simples, higienização antisséptica, fricção antisséptica
com preparação alcoólica e antissepsia cirúrgica.
b) Para a higienização simples das mãos em local onde
haja possibilidade de exposição a agente biológico, é
facultativa a existência de lavatório exclusivo provido de
água corrente.
c) Os cinco momentos para a higienização das mãos são:
antes da realização de procedimento asséptico; antes de
contato com o paciente; após risco de exposição a fluidos
corporais; após contato com o paciente; após contato
com áreas próximas ao paciente.
d) A higienização com sabonete líquido remove a
microbiota transitória, tornando as mãos limpas. Esse
nível de descontaminação é suficiente para os contatos
sociais.
QUESTÃO 22

Durante uma descompensação hiperglicêmica
aguda, o paciente pode desenvolver cetoacidose,
configurando uma emergência endocrinológica
decorrente da deficiência absoluta ou relativa de
insulina, potencialmente letal. De acordo com os sinais
e sintomas da cetoacidose analise as afirmativas a
seguir:
I. Dentre os sintomas estão: polidipsia, poliúria, enurese,
hálito cetônico, fadiga e visão turva.
II. O paciente pode apresentar náuseas e dor abdominal,
além de vômitos, desidratação, hiperventilação e
alterações do estado mental.
III. Um dos sinais de alarme inclui a hiperglicemia (glicemia
menor de 70 mg/dl).

a) I, III e IV. 		

b) I, II e III.

c) II, III e IV.		

d) I, II e IV.
QUESTÃO 23

Os “Dez Passos para uma Alimentação Saudável
para pessoas com Hipertensão Arterial Sistêmica
(HAS)” foram adaptados a partir dos “Dez Passos
para uma Alimentação Saudável” e contemplam
as recomendações de alimentação necessárias ao
autocuidado para usuários com HAS. Dentre os 10
Passos para uma alimentação saudável para pessoas
com HAS, analise as opções a seguir e indique a
incorreta.
a) Procurar utilizar uma quantidade mínima de sal na
preparação dos alimentos.
b) Recomenda-se para indivíduos hipertensos 20 g de
sal por dia (uma colher de chá), considerando todas as
refeições.
c) Prefira temperos naturais como alho, cebola, limão,
cebolinha, salsinha, açafrão, orégano, manjericão,
coentro, cominho, páprica, sálvia, entre outros.
d) Alimentos industrializados como embutidos (salsicha,
salame, presunto, linguiça e bife de hambúrguer) e
enlatados (milho, palmito, ervilha, etc.) devem ser
evitados, porque são ricos em gordura e sal.
QUESTÃO 24

Dentre as funções da Política de Assistência Social,
podemos citar, exceto:
a) Garantir a proteção social por meio da prevenção e da
redução de situações de risco social e pessoal.
b) Proteger pessoas e famílias em situação de
vulnerabilidade, considerando a multidimensionalidade
da pobreza.
c) Criar medidas e possibilidades de socialização e
exclusão social.
d) Monitorar as exclusões e riscos sociais da população,
assegurando direitos socioassistenciais.
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QUESTÃO 25

A gestão das ações na área de assistência social fica
organizada sob a forma de sistema descentralizado
e participativo, denominado Sistema Único de
Assistência Social (SUAS). Dentre os objetivos do SUAS,
podemos destacar:
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( ) viabilização de formas alternativas de participação,
ocupação e convívio do idoso com as demais gerações.
( ) priorização do atendimento do idoso por sua própria
família, em detrimento do atendimento asilar, exceto
dos que não a possuam ou careçam de condições de
manutenção da própria sobrevivência.

I. Consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento
e a cooperação técnica entre os entes federativos que,
de modo articulado, operam a proteção social não
contributiva.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta, de cima para baixo.

II. Atuar na rede pública sem necessidade de integração
com a rede privada de serviços, programas, projetos e
benefícios de assistência social.

b) V – V – V – V – V.

III. Estabelecer as responsabilidades dos entes federativos
na organização, regulação, manutenção e expansão das
ações de assistência social.

d) V – F – F – V – V.

IV. Definir os níveis de gestão, respeitadas as diversidades
regionais e municipais.

De acordo com a Lei n. 13.257, de 2016, é assegurado
acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde
da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema
Único de Saúde, observado o princípio da equidade no
acesso a ações e serviços para promoção, proteção e
recuperação da saúde. Analise as afirmações a seguir e
indique a incorreta.

V. Implementar a gestão do trabalho e a educação
permanente na assistência social.
A alternativa que apresenta todos os itens contendo
afirmativas corretas é:
a) I, II e IV.
b) II, III e V.
c) I, III, IV e V.
d) I, II, IV e V.
QUESTÃO 26

Marque V para verdadeiro e F para falso nas afirmativas
a seguir. É obrigação da família, da comunidade, da
sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso,
com absoluta prioridade, a efetivação do direito à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao
esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade,
à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e
comunitária. Conforme o Estatuto do Idoso, a garantia
de prioridade compreende:
( ) atendimento preferencial imediato e individualizado
junto aos órgãos públicos e privados prestadores de
serviços à população.
( ) preferência na formulação e na execução de políticas
sociais públicas específicas.
( ) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas
relacionadas à proteção ao idoso.

a) F – V – F – V – F.

c) V – V – F – V – F.

QUESTÃO 27

a) A criança e o adolescente com deficiência serão
atendidos, sem discriminação ou segregação, em suas
necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação
e reabilitação.
b) Incumbe ao Poder Público fornecer gratuitamente,
àqueles que necessitarem, medicamentos, órteses,
próteses relativas ao tratamento, habilitação ou
reabilitação para crianças e adolescentes.
c) Os profissionais que atuam no cuidado diário ou
frequente de crianças na primeira infância receberão
formação específica e permanente para a detecção de
sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem
como para o acompanhamento que se fizer necessário.
d) Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico,
de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos
contra criança ou adolescente serão facultativamente
comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva
localidade, sem prejuízo de outras providências legais.
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QUESTÃO 28

A diarreia é um desarranjo do intestino com aumento
do número de evacuações e fezes amolecidas ou
líquidas. Uma das formas de tratamento seria a ingesta
de soro caseiro. Diante do exposto, assinale a opção
que descreve a forma correta de preparo do soro
caseiro:
a) Misture em um litro de água mineral, de água filtrada
ou de água fervida (mas já fria) uma colher pequena (tipo
cafezinho) de açúcar e uma colher grande (tipo sopa)
de sal. Misture bem e ofereça o dia inteiro ao doente em
pequenas colheradas.
b) Misture em um litro de água mineral, de água filtrada
ou de água fervida (mas já fria) uma colher pequena (tipo
cafezinho) de sal e uma colher grande (tipo sopa) de
açúcar. Misture bem e ofereça o dia inteiro ao doente em
pequenas colheradas.
c) Misture em um litro de água mineral, de água filtrada
ou de água fervida (mas já fria) duas colheres pequenas
(tipo cafezinho) de açúcar e uma colher grande (tipo sopa)
de sal. Misture bem e ofereça o dia inteiro ao doente em
pequenas colheradas.
d) Misture em um litro de água mineral, de água filtrada
ou de água fervida (mas já fria) duas colheres pequenas
(tipo cafezinho) de sal e uma colher grande (tipo sopa) de
açúcar. Misture bem e ofereça o dia inteiro ao doente em
pequenas colheradas.
QUESTÃO 29

Causadores da diarreia costumam chegar ao ser
humano através da boca, podendo estar na água ou
em alimentos contaminados. A maioria das diarreias é
causada por vírus, bactérias ou parasitas. São sinais de
desidratação:
I. Olhos fundos e ausência de lágrimas quando a criança
chora.
II. Boca e língua secas.
III. Ter muita sede e beber água ou outro líquido muito
rápido.
IV. Diminuição da quantidade de urina.
V. Afundamento da moleira.
Analise as alternativas a seguir e indique a opção
correta:

a) Apenas I, III e IV estão corretas.
b) Apenas II, III e V estão corretas.
c) Apenas IV e V estão incorretas.
d) Todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO 30

Início súbito de déficits neurológicos focais,
especialmente de um lado do corpo, como paresia,
paralisia ou perda de expressão facial e/ou desvio de
rima labial e paresia, plegia e/ou parestesia, e distúrbios
da fala são prováveis sinais e sintomas de:
a) AVC – Acidente Vascular Cerebral.
b) IAM – Infarto agudo do miocárdio.
c) Hipoglicemia.
d) Hiperglicemia.
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