
 

MUNICÍPIO DE IPUAÇU 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2019 
 

CARGO: ENFERMEIRO 
NOME:  INSCRIÇÃO:  RG:  
 

INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição, nº RG e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 4(quatro) horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 40 (quarenta) questões objetivas, sendo 04 (quatro) questões de Português, 04 

(quatro) questões de Matemática/Raciocínio Lógico, 02 (dois) questões de Informática Básica, 02 (dois) questões de 
Conhecimentos Gerais/Atualidades e 28 (vinte e oito) questões de Conhecimentos Específicos/Legislação; 

e) Cada questão apresenta 5 (cinco) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído, exceto se estiver com problemas de impressão que prejudique seu 

preenchimento; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 40, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

i) O CARTÃO-RESPOSTA contém 40 questões; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

j) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica/scanner para o processamento dos resultados, 
não podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “g” e alínea “i”; 

k) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta e o candidato perderá esta pontuação. 

l) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato; 
m) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
n) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar, nem qualquer outro tipo de consulta; 
o) Somente utilize caneta azul ou preta; 
p) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
q) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do seu gabarito; 
r) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO: AMERIANE MARQUEZOTI CORTES 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova.  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (04 questões) 
 

 
QUESTÃO 01. Leia: 

 

fonte: 
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiCvIGRxeDlAhUYE7kGHb8uDTcQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.imag
emwhats.com.br%2Ftirinhas-do-calvin-e-haroldo-para-compartilhar-54%2F&psig=AOvVaw0JYkvU5idu4hkdGpUHcYwk&ust=1573506062254480 

 
O efeito de sentido da tirinha em quadrinhos acima depende de elementos textuais que se encontram em qual 
das alternativas abaixo?  
 
(A) uma quebra de expectativa no último quadrinho.  
(B) o reconhecimento de uma situação comunicativa inerente ao discurso cômico característico de tirinhas em 

quadrinhos.   
(C) elementos de coesão sequencial verbais e não-verbais. 
(D) A reprodução de um arquétipo infantil de personagem, segundo seu próprio ponto de vista. 
(E) todas as alternativas acima estão corretas.  
 
QUESTÃO 02. Assinale a alternativa incorreta em relação à colocação pronominal. 
 
(A) Não me deram a oportunidade de me explicar.  
(B) Me deram uma caixa de bombons, porque ontem foi meu aniversário.  
(C) Por favor, lembre-me de deixar registrado as tarefas de amanhã. 
(D) Diana foi chamada para convencer com o Diretor. Acredito que lhe concederam uma promoção.  
(E) (…) Embora eu o faça, sei que se trata de um comportamento que tenho que mudar.  
 
QUESTÃO 03. Marque a alternativa que preencha, corretamente, as lacunas do parágrafo a seguir:  
 
Pode-se verificar que o futebol expressa a sociedade, pois o jogo está na sociedade tanto quanto _____ sociedade 
está no jogo. Ambos expressam-se, mutuamente, principalmente no que se refere _____ subjetividade das 
relações estabelecidas dentro do contexto de uma partida de futebol, _____ transgressões ______ regras, 
______ ordem e ______ desordem, o envolvimento da torcida com seu time de coração, chorar ou se alegrar, 
brigar ou festejar. O futebol teria, assim, uma riqueza simbólica, que poderia expressar a sociedade brasileira. 
 
fonte: http://portalintercom.org.br/anais/sul2018/resumos/R60-0728-1.pdf 

 
(A) à – a – à – às – a – a.  
(B) a – a – a – a – a – a.   
(C) a – à – as – às – à – à. 
(D) a – à – à – à – à – à.  
(E) a – a – há- à – à – à.  
 
 

http://portalintercom.org.br/anais/sul2018/resumos/R60-0728-1.pdf


QUESTÃO 04. Leia: 

 
fonte: 
https://www.google.com/search?biw=1422&bih=645&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTuRdZZXgsTtx9EUllxCi0ogmpYCg%3A1573421299804&sa=1&ei=84DIXaf
bMMm15OUP9aq04Aw&q=tirinhas+em+quadrinhos+minduim&oq=tirinhas+em+quadrinhos+minduim&gs_l=img.3..35i39l2j0l4j0i5i30l4.85358.89400..8
9811...0.0..0.502.3916.0j8j3j3j1j1......0....1..gws-wiz-img.Nq5ijjM6FuY&ved=0ahUKEwjnoKCNy-
DlAhXJGrkGHXUVDcwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=U46fJAam2awSoM: 

 

Em qual das alternativas abaixo os termos sublinhados correspondem a um complemento nominal? 
 

(A) Às vezes, eu sinto vontade de fugir de tudo e de todos.  
(B) Eu pulei a cerca, mas ainda estava no mundo.  
(C) Eu lembro que uma vez eu me senti assim.  
(D) Ainda estava no canil Colina das Margaridas.  
(E) nenhuma das alternativas anteriores.  
 
 

II – PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA – (04 questões) 
 

 
QUESTÃO 05. A empresa X foi incumbida da montagem e confecção da apostila preparatória para o Concurso 

Público da cidade de Passa Tempo (MG). Sabe-se que a paginação iniciou-se a partir do número 1, excluindo 
a capa e a contracapa, e foram utilizados 285 algarismos. Determine o total de páginas enumeradas. 

 
(A) 97 páginas 
(B) 86 páginas 
(C) 131 páginas 
(D) 140 páginas 
(E) 163 páginas 
 
  

https://www.google.com/search?biw=1422&bih=645&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTuRdZZXgsTtx9EUllxCi0ogmpYCg%3A1573421299804&sa=1&ei=84DIXafbMMm15OUP9aq04Aw&q=tirinhas+em+quadrinhos+minduim&oq=tirinhas+em+quadrinhos+minduim&gs_l=img.3..35i39l2j0l4j0i5i30l4.85358.89400..89811...0.0..0.502.3916.0j8j3j3j1j1......0....1..gws-wiz-img.Nq5ijjM6FuY&ved=0ahUKEwjnoKCNy-DlAhXJGrkGHXUVDcwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=U46fJAam2awSoM
https://www.google.com/search?biw=1422&bih=645&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTuRdZZXgsTtx9EUllxCi0ogmpYCg%3A1573421299804&sa=1&ei=84DIXafbMMm15OUP9aq04Aw&q=tirinhas+em+quadrinhos+minduim&oq=tirinhas+em+quadrinhos+minduim&gs_l=img.3..35i39l2j0l4j0i5i30l4.85358.89400..89811...0.0..0.502.3916.0j8j3j3j1j1......0....1..gws-wiz-img.Nq5ijjM6FuY&ved=0ahUKEwjnoKCNy-DlAhXJGrkGHXUVDcwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=U46fJAam2awSoM
https://www.google.com/search?biw=1422&bih=645&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTuRdZZXgsTtx9EUllxCi0ogmpYCg%3A1573421299804&sa=1&ei=84DIXafbMMm15OUP9aq04Aw&q=tirinhas+em+quadrinhos+minduim&oq=tirinhas+em+quadrinhos+minduim&gs_l=img.3..35i39l2j0l4j0i5i30l4.85358.89400..89811...0.0..0.502.3916.0j8j3j3j1j1......0....1..gws-wiz-img.Nq5ijjM6FuY&ved=0ahUKEwjnoKCNy-DlAhXJGrkGHXUVDcwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=U46fJAam2awSoM
https://www.google.com/search?biw=1422&bih=645&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTuRdZZXgsTtx9EUllxCi0ogmpYCg%3A1573421299804&sa=1&ei=84DIXafbMMm15OUP9aq04Aw&q=tirinhas+em+quadrinhos+minduim&oq=tirinhas+em+quadrinhos+minduim&gs_l=img.3..35i39l2j0l4j0i5i30l4.85358.89400..89811...0.0..0.502.3916.0j8j3j3j1j1......0....1..gws-wiz-img.Nq5ijjM6FuY&ved=0ahUKEwjnoKCNy-DlAhXJGrkGHXUVDcwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=U46fJAam2awSoM
https://www.google.com/search?biw=1422&bih=645&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTuRdZZXgsTtx9EUllxCi0ogmpYCg%3A1573421299804&sa=1&ei=84DIXafbMMm15OUP9aq04Aw&q=tirinhas+em+quadrinhos+minduim&oq=tirinhas+em+quadrinhos+minduim&gs_l=img.3..35i39l2j0l4j0i5i30l4.85358.89400..89811...0.0..0.502.3916.0j8j3j3j1j1......0....1..gws-wiz-img.Nq5ijjM6FuY&ved=0ahUKEwjnoKCNy-DlAhXJGrkGHXUVDcwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=U46fJAam2awSoM:


QUESTÃO 06. Doze times de handebol masculino participam do campeonato regional, enfrentando-se entre si, 
em turno e returno, ou seja, cada time enfrenta todos os demais duas vezes, o que totaliza exatas 22 partidas 
para cada. O time vencedor do campeonato venceu 15 partidas e empatou 7. Para que esses resultados 
ocorram, a quantidade de maneiras possíveis será: 

 
(A) superior a 140.000 e inferior a 165.000  
(B) inferior a 150.000 
(C) superior a 150.000 e inferior a 170.000 
(D) inferior a 140.000 
(E) superior a 170.000 
 
QUESTÃO 07. Considere as frases a seguir: 
 

I. 
12𝑥−𝑦

𝑥
 é um número inteiro positivo. 

II. Getúlio Vargas foi um dos grandes nomes da história do Brasil, governando o país por mais tempo após a 
Proclamação da República. 

III. Ela foi considerada a melhor cantora do mundo em 2019. 
 
É correto afirmar que: 
 
(A) apenas II é uma sentença aberta. 
(B) apenas I e II são sentenças abertas. 
(C) apenas I e III são sentenças abertas. 
(D) apenas I é uma sentença aberta. 
(E) apenas III é uma sentença aberta. 
 
QUESTÃO 08. Dispomos de onze homens e oito mulheres, entre os quais estão Hélio e Teresa. Quantas comissões 

podemos formar com três homens e três mulheres, sabendo que Hélio não participa de nenhuma comissão 
na qual Teresa faz parte?  

 
(A) 82.950 comissões 
(B) 8.295 comissões 
(C) 829 comissões 
(D) 82 comissões 
(E) 8 comissões 
 
 

III – PROVA DE INFORMÁTICA BÁSICA – (02 questões) 
 

 
QUESTÃO 09. Giulia é uma garota que trabalha em um setor de T.I de uma empresa de produtos químicos, porém 

ela recebeu um alerta do sistema de Antivírus que havia uma máquina infectada, quais medidas a Giulia deve 
tomar? 

 
(A) Ignorar, pois, possa ser um alerta falso. 
(B) Entrar em contato com a máquina e verificar o vírus ativando-o e vendo o que ocorre durante sua execução 

para avaliar o caso. 
(C) Informar para usuário excluir o arquivo infectado e alerta-lo para tomar cuidado para que isso não 

aconteça novamente. 
(D) Isolar a máquina da Rede, verificando a causa da infecção, verificando se houve infestação para outras 

máquinas, e isolar o local infectado. 
(E) Nenhuma das anteriores. 
 
  



QUESTÃO 10. João, um rapaz que trabalha em um escritório de advocacia, acaba de receber um e-mail, esse e-
mail pede seus dados como cartão de crédito, nome completo e CPF para confirmar o recebimento de um 
produto que ele mesmo não lembra de ter solicitado. Sendo assim o que João deve fazer? 

 
I. João deve colocar seus dados, pois, possivelmente, é uma encomenda que não se lembre. 
II. João deve contactar o setor de T.I para verificar se o e-mail é um spam, pois outras pessoas podem estar 

recebendo esses mesmos tipos de e-mails. 
III. João deve ignorar o e-mail e exclui-lo, não é necessário avisar o departamento de T.I pois não é um e-mail 

ofensivo. 
 
Analise as afirmativas acima e marque a alternativa correta. 
 
(A) Somente I, II estão corretas 
(B) Somente II está correta 
(C) Somente II e III estão corretas 
(D) Somente III está correta 
(E) Todas estão corretas. 
 
 

IV - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES – (02 questões) 
 

 
 
QUESTÃO 11. Pela Lei Estadual n.º 8.531, de 09 de janeiro 1992, alterada pela Lei Estadual n.º 8.561, de 30 de 

março de 1992, Ipuaçu deixou de ser distrito e se tornou município. Anteriormente, a que municípios Ipuaçu 
pertencia? 

 
(A) Abelardo Luz e Ouro Verde. 
(B) Bom Jesus e São Domingos. 
(C) Aberlardo Luz e Xanxerê. 
(D) Entre Rios e Xanxerê. 
(E) Ouro Verde e Xanxerê. 
 
QUESTÃO 12. Observe a imagem e responda a alternativa correta. 

 

 
A cidade de Ipuaçu tornou-se conhecida na Ufologia Brasileira e no mundo a partir de 2008, devido ao surgimento 
anual de desenhos nas plantações que a rodeiam, sendo conhecida como a capital brasileira dos círculos e 
“cidade dos ets”. O nome correto dado a esse achatamento em parte das plantações é: 
 
(A) Agroglifos 
(B) Diaglifos. 
(C) Geóglifos. 
(D) Hieróglifos. 
(E) Hemogróclitos. 
 
 

  



V - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO – (28 questões) 
 

 
QUESTÃO 13. As penalidades, referentes à advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício 

profissional da Enfermagem, são da responsabilidade do ____________________, serão registradas no 
prontuário do profissional de Enfermagem. A pena de cassação do direito ao exercício profissional é de 
competência do _______________________, conforme o disposto no art. 18, parágrafo primeiro, da Lei n° 
5.905/73. 

 
Assinale a alternativa que preenche, corretamente, as lacunas do texto, respectivamente: 
 
(A) Conselho Regional de Enfermagem / Conselho Regional de Enfermagem. 
(B) Conselho Federal de Enfermagem / Conselho Regional de Enfermagem. 
(C) Conselho Regional de Enfermagem / Conselho Federal de Enfermagem. 
(D) Conselho Federal de Enfermagem / Conselho Federal de Enfermagem. 
(E) Conselho Federal de Enfermagem / Ministério da Saúde. 
 
QUESTÃO 14. Segundo o vigente Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, são consideradas infrações 

leves: 
 
(A) As que provoquem debilidade temporária de membro, sentido ou função na pessoa ou ainda as que causem 

danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. 
(B) As que ofendam à integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade ou aquelas 

que venham a difamar organizações da categoria ou instituições ou ainda que causem danos patrimoniais 
ou financeiros. 

(C) As que provoquem perigo de morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral 
irremediável na pessoa.  

(D) As que provoquem a morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável 
na pessoa. 

(E) As que causem danos mentais irreparáveis, éticos, morais, patrimoniais e   financeiros. 
 
QUESTÃO 15. De acordo com o Decreto nº 94.406/87, que regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, 

que dispõe sobre o exercício da Enfermagem e dá outras providências, incumbe ao enfermeiro como 
integrante da equipe de saúde, exceto: 

 
(A) Participação na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância 

epidemiológica. 
(B) Prestação de assistência de enfermagem à gestante, à parturiente, à puérpera e ao recém-nascido. 
(C) Realização de episiotomia e episiorrafia com aplicação de anestesia local, quando necessária. 
(D) Participação nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual. 
(E) Participação de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco. 
 
QUESTÃO 16. De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 36, de 25 de julho de 2013, o conceito 

de evento adverso, corresponde: 
 
(A) Comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo doenças, 

lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser físico, social ou psicológico. 
(B) Incidente que resulta em danos à saúde. 
(C) Evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário à saúde. 
(D) Conjunto de equipamentos, medicamentos, insumos e procedimentos utilizados na atenção à saúde, bem 

como os processos de trabalho, a infraestrutura e a organização do serviço de saúde. 
(E) Significa qualquer dano à integridade física, mental e social dos indivíduos provocado por circunstâncias 

nocivas, como acidentes, intoxicações, abuso de drogas, e lesões auto ou heteroinfligidas. 
 
 
 
  



QUESTÃO 17. Analise as afirmativas a seguir sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem, coloque “V” 
para verdadeiro e “F” para falso. Posteriormente, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 

 
I. (__) É considerado Enfermeiro, o titular do diploma de enfermeiro conferido por instituição de ensino, nos 

termos da lei. 
II. (__) É considerado Enfermeiro, o titular do diploma ou certificado de obstetriz ou de enfermeira obstétrica, 

conferidos nos termos da lei. 
III. (__) É considerado Enfermeiro, o titular do diploma ou certificado de Enfermeira e a titular do diploma ou 

certificado de Enfermeira Obstétrica ou de Obstetriz, ou equivalente, conferido por escola estrangeira 
segundo as leis do país, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como 
diploma de Enfermeiro, de Enfermeira Obstétrica ou de Obstetriz. 

IV. (__) É considerado Enfermeiro, o titular do diploma ou do certificado de Técnico de Enfermagem, expedido 
de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente. 

 
(A) V – V – V – V. 
(B) V – F – F – V. 
(C) V – V – F – F. 
(D) V – V – V – F. 
(E) F  - V – V – F. 
 
QUESTÃO 18. Conforme descrito na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 36, de 25 de julho de 2013, sobre 

a vigilância, o monitoramento e a notificação de eventos adversos, compete à ANVISA, em articulação com 
o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária: 

 
I. Monitorar os dados sobre eventos adversos notificados pelos serviços de saúde. 
II. Divulgar relatório semestral sobre eventos adversos com a análise das notificações realizadas pelos serviços 

de saúde. 
III. Acompanhar, junto às vigilâncias sanitárias distrital, estadual e municipal as investigações sobre os eventos 

adversos que evoluíram para óbito. 
 
Sobre os itens acima, está correto o que se afirma em: 
 
(A) I, II, III. 
(B) I e II, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) I apenas. 
 
QUESTÃO 19. A operacionalização da vigilância epidemiológica compreende um ciclo de funções específicas e 

intercomplementares, desenvolvidas de modo contínuo, permitindo conhecer, a cada momento, o 
comportamento da doença ou agravo selecionado como alvo das ações, de forma que as medidas de 
intervenção pertinentes possam ser desencadeadas com oportunidade e eficácia. São funções da vigilância 
epidemiológica, exceto: 

 
(A) Coleta de dados. 
(B) Recomendação das medidas de controle apropriadas. 
(C) Promover e proteger a saúde da população e ser capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e 

intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente. 
(D) Divulgação de informações pertinentes. 
(E) Promoção das ações de controle indicadas. 
 
  



QUESTÃO 20. A ocorrência de epidemias, surtos e agravos inusitados à saúde são situações emergenciais em que 
se impõe a notificação imediata de todos os casos suspeitos, com o objetivo de delimitar a área de 
ocorrência, elucidar o diagnóstico e deflagrar medidas de controle aplicáveis. Mecanismos próprios de 
notificação devem ser instituídos com base na apresentação clínica e epidemiológica do evento. Sobre os 
aspectos que devem ser considerados na notificação, é incorreto afirmar que: 

 
(A) Deve-se notificar a simples suspeita da doença. 
(B) A notificação tem de ser sigilosa, só podendo ser divulgada fora do âmbito médico sanitário em caso de risco 

para a comunidade, respeitando-se o direito de anonimato dos cidadãos. 
(C) O envio dos instrumentos de coleta de notificação deve ser feito somente na presença de casos, 

configurando-se o que se denomina notificação negativa. 
(D) A notificação negativa funciona como um indicador de eficiência do sistema de informações. 
(E) Além da notificação compulsória, o Sistema de Vigilância Epidemiológica pode definir doenças e agravos 

como de notificação simples. 
 
QUESTÃO 21. Assinale a alternativa correspondente ao estudo seccional, geralmente, do tipo amostral, levado 

a efeito quando as informações existentes são inadequadas ou insuficientes em virtude de diversos fatores, 
dentre os quais se podem destacar a notificação imprópria ou deficiente, mudança no comportamento 
epidemiológico de determinada doença, dificuldade na avaliação de coberturas vacinais ou eficácia de 
vacinas, necessidade de avaliação da eficácia das medidas de controle de um programa ou a descoberta de 
agravos inusitados: 

 
(A) Inquérito epidemiológico. 
(B) Levantamento epidemiológico. 
(C) Investigação epidemiológica. 
(D) Sistemas sentinelas. 
(E) Evento sanitário. 
 
QUESTÃO 22. Em relação ao vírus dengue (DENV), o período de incubação intrínseco pode variar de: 
 
(A) 4 a 10 dias. 
(B) 1 a 12 dias. 
(C) 12 a 20 dias. 
(D) 3 a 5 semanas. 
(E) 1 a 3 meses. 
 
QUESTÃO 23. Sobre a suscetibilidade e imunidade ao vírus da dengue (DENV), é incorreto afirmar que: 
 
(A) A suscetibilidade ao vírus da dengue (DENV) no indivíduo é universal. 
(B) Uma vez que haja infecção, a imunidade adquirida é permanente para todos os sorotipos. 
(C) A infecção primária ocorre em pessoas não, previamente, expostas a qualquer um dos sorotipos do vírus 

dengue. Nessa situação, surgem os anticorpos IgM, que se elevam, rapidamente, sendo detectáveis a partir 
do 6° dia. 

(D) Em indivíduos que tiveram infecção prévia por outro sorotipo de dengue (infecção secundária), os títulos de 
anticorpos IgG elevam-se, rapidamente, com aumento mais tardio e menos marcado de anticorpos IgM. 

(E) A imunidade cruzada (heteróloga) persiste temporariamente no indivíduo, ou seja, quando induzida por um 
sorotipo, é apenas parcialmente protetora contra outros sorotipos e desaparece rapidamente. 

 
  



QUESTÃO 24. Duas questões motivaram a OMS a eleger os protocolos de segurança do paciente, o pouco 
investimento necessário para a sua implantação e a magnitude dos erros e eventos adversos decorrentes 
da falta deles. Sobre o Protocolo de Identificação do Paciente, é incorreto afirmar que: 

 
(A) A finalidade deste protocolo é garantir a correta identificação do paciente, a fim de reduzir a ocorrência de 

incidentes. 
(B) A identificação correta do paciente é o processo pelo qual se assegura ao paciente que a ele é destinado 

determinado tipo de procedimento ou tratamento, prevenindo a ocorrência de erros e enganos que o 
possam lesar. 

(C) Erros de identificação do paciente podem ocorrer, desde a admissão até a alta do serviço, em todas as fases 
do diagnóstico e do tratamento.  

(D) A identificação do recém-nascido requer cuidados adicionais. A pulseira de identificação deve conter 
somente a informação do nome do recém-nascido e o número do prontuário da mãe do recém-nascido. 

(E) Alguns fatores podem potencializar os riscos na identificação do paciente como estado de consciência do 
paciente, mudanças de leito, setor ou profissional dentro da instituição e outras circunstâncias no ambiente. 

 
QUESTÃO 25. Sobre os cuidados de enfermagem nos processos de higienização e hidratação da pele para a 

prevenção de lesões por pressão, não se pode afirmar: 
 

(A) Durante a hidratação da pele, não é indicado massagear áreas de proeminências ósseas ou áreas 
hiperemiadas. 

(B) A aplicação de hidratante deve ser realizada com movimentos suaves e circulares. 
(C) Deve-se proteger a pele da exposição à umidade excessiva por meio do uso de produtos de barreira, de 

forma a reduzir o risco de lesão por pressão.  
(D) As propriedades mecânicas do estrato córneo são alteradas pela presença de umidade, assim como a sua 

função de regulação da temperatura. 
(E) A massagem está indicada mesmo na presença de inflamação aguda e onde existe a possibilidade de haver 

vasos sanguíneos danificados ou pele frágil. 
 

QUESTÃO 26. Antes do paciente sair da sala de cirurgia, a equipe deverá revisar em conjunto a cirurgia realizada 
por meio dos seguintes passos, exceto: 

 

(A) A conclusão da contagem somente dos instrumentais utilizados. 
(B) A identificação de qualquer amostra cirúrgica obtida. 
(C) A revisão de qualquer funcionamento inadequado de equipamentos ou questões que necessitem ser 

solucionadas. 
(D) A revisão do plano de cuidado e as providencias quanto à abordagem pós-operatória. 
(E) A revisão recuperação pós-anestésica, antes da remoção do paciente da sala de cirurgia. 
 

QUESTÃO 27. O ato de higienizar as mãos com água e sabonete associado a agente antisséptico é denominado: 
 

(A) Higiene simples das mãos. 
(B) Higiene antisséptica das mãos. 
(C) Esterilização das mãos. 
(D) Limpeza sofisticada das mãos. 
(E) Desinfecção composta. 
 

QUESTÃO 28. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmativa falsa sobre a lavagem das mãos e a sua 
importância durante à assistência ao paciente hospitalizado: 

 

(A) A lavagem das mãos é recomendada antes de manusear um dispositivo invasivo, somente na ausência do 
uso de luvas. 

(B) A lavagem das mãos deve ser realizada ao se mover de um sítio anatômico contaminado para outro durante 
o atendimento do mesmo paciente. 

(C) A lavagem das mãos deve ser realizada antes e depois do contato com o paciente. 
(D) A lavagem das mãos deve ser realizada após contato com superfícies e objetos inanimados (incluindo 

equipamentos para a saúde) nas proximidades do paciente. 
(E) As mãos devem ser higienizadas em momentos essenciais e necessários de acordo com o fluxo de cuidados 

assistenciais para prevenção de IRAS causadas por transmissão cruzada pelas mãos. 



 
QUESTÃO 29. Conforme disposto no art. 198 da Constituição Federal, as ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com 
diretrizes. Assinale a alternativa que não apresenta uma dessas diretrizes descritas na Constituição Federal: 

 
(A) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. 
(B) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 
(C) Participação da comunidade. 
(D) Equidade. 
(E) Nenhuma das alternativas. 
 
QUESTÃO 30. De acordo com a Constituição Federal no que diz respeito à Saúde, é incorreto afirmar: 
 
(A) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
(B) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, controlar e fiscalizar 

procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de 
medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. 

(C) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, 
sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, diretamente, ou por meio 
de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. 

(D) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem 
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação. 

(E) As instituições privadas poderão participar de forma suplementar do sistema único de saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades 
filantrópicas e as com fins lucrativos. 

 
QUESTÃO 31. De acordo com a Lei n° 8.080/90, a formulação da política de medicamentos, equipamentos, 

imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção, compreende: 
 
(A) Uma diretriz do Sistema Único de Saúde - SUS. 
(B) Um objetivo do Sistema Único de Saúde – SUS. 
(C) Uma atribuição do Sistema Único de Saúde – SUS. 
(D) Um direito do Sistema Único de Saúde.  
(E) Ações incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde – SUS. 
 
QUESTÃO 32. Entende-se por saúde do trabalhador, para fins da Lei n° 8.080/90, um conjunto de atividades que 

se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da 
saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e à reabilitação da saúde dos trabalhadores 
submetidos aos riscos e aos agravos advindos das condições de trabalho abrangendo, exceto: 

 
(A) Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho. 
(B) Participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, avaliação 

e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho. 
(C) Participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições 

e empresas públicas e privadas. 
(D) Avaliação do impacto que as tecnologias provocam ao processo de trabalho. 
(E) Informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes 

de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações 
ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética 
profissional. 

 
  



QUESTÃO 33. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, 
as seguintes atribuições, exceto: 

 
(A) Fiscalização das instâncias e mecanismos de inspeção, atribuição e de medidas de desempenho das ações e 

serviços de saúde. 
(B) Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais. 
(C) Elaboração de normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo em vista a sua 

relevância pública. 
(D) Elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da saúde. 
(E) Fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de atendimento emergencial. 
 
QUESTÃO 34. Segundo a Lei n° 8.142/90, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como: 
 
(A) Despesas de custeio e de capital do Conselho Nacional de Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 

direta e indireta. 
(B) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Executivo e aprovados pelo Congresso 

Nacional. 
(C) Investimentos previstos no Plano Anual do Ministério da Saúde. 
(D) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 

Federal. 
(E) Investimentos na rede de serviços sociais, cobertura assistencial social e hospitalar emergencial e às demais 

ações de saúde e assistência social. 
 
QUESTÃO 35. Sobre as Conferências e os Conselhos de Saúde, de acordo com a Lei n° 8.142/90, é incorreto, 

afirmar que: 
 
(A) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto 

dos demais segmentos. 
(B) O Conselho de Saúde, possui caráter permanente e deliberativo. 
(C) O Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de 

serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da 
política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas 
decisões serão homologadas pelo chefe do poder, legalmente, constituído em cada esfera do governo.  

(D) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, 
para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis 
correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 
Saúde. 

(E) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento 
definidas em regimento próprio, aprovadas pelo chefe do poder executivo em cada esfera de governo. 

 
QUESTÃO 36. De acordo com a Lei Complementar nº 011 de 14 de junho de 2005, que dispões sobre o Estatuto 

dos servidores públicos municipais, da administração direta e indireta, e dá outras providências, não é um 
requisito básico para ingresso no serviço público: 

 
(A) Idade mínima de 16 (dezesseis) anos. 
(B) O nível de escolaridade, formação e habilitação profissional exigidos para o exercício do cargo. 
(C) A aptidão física e mental. 
(D) Comprovação de inexistência de condenação criminal. 
(E) Nenhuma das alternativas. 
 
  



QUESTÃO 37. Conforme a Lei Complementar nº 011 ,de 14 de junho de 2005,  entrar em exercício, o servidor 
investido para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 3 (três) anos, 
durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, 
observados os seguintes fatores, exceto: 

 
(A) Assiduidade. 
(B) Produtividade financeira. 
(C) Responsabilidade. 
(D) Relacionamento interpessoal. 
(E) Nenhuma das alternativas. 
 
QUESTÃO 38. A Lei Complementar nº 011 de 14 de junho de 2005 diz que a vacância do cargo público decorrerá 

de: 
 
(A) A pedido do servidor. 
(B) Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 
(C) Mediante processo administrativo em que seja assegurada, ao servidor, o contraditório e ampla defesa. 
(D) A pedido do respectivo chefe do executivo municipal, mesmo sem nenhum critério específico. 
(E) Posse em outro cargo inacumulável. 
 
QUESTÃO 39. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, em sua seção VII que dispõe sobre 

a Licença para Atividade Política, é incorreto afirmar que: 
 
(A) O servidor candidato a cargo eletivo, desde o registro de sua candidatura até o primeiro dia útil após as 

eleições, fará jus a licença, como se em exercício estivesse, sem prejuízo da remuneração, mediante 
comunicação por escrito do afastamento, juntada a comprovação do registro. 

(B) Não se aplica “o servidor candidato a cargo eletivo, desde o registro de sua candidatura até o primeiro dia 
útil após as eleições, fará jus a licença, como se em exercício estivesse, sem prejuízo da remuneração, 
mediante comunicação por escrito do afastamento, juntada a comprovação do registro”, aos servidores não 
efetivos, ocupantes de cargo de provimento em comissão, cuja desincompatibilização, presume sua 
exoneração. 

(C) Quando o registro da candidatura for indeferido pela Justiça Eleitoral, o período de afastamento 
compreendido entre a data do registro e da publicação do indeferimento não será remunerado, sendo 
descontado da folha de pagamento do mês de sua ocorrência. 

(D) Ao servidor poderá ser concedida licença, com remuneração, durante o período que mediar entre sua 
escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura 
perante a Justiça Eleitoral. 

(E) Nenhuma das alternativas. 
 
QUESTÃO 40. Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, sem qualquer prejuízo, poderá o servidor 

ausentar-se do serviço por 5 (cinco) dias consecutivos em razão de: 
 
(A) Doação de sangue. 
(B) Para alistamento eleitoral. 
(C) Pelo falecimento de parentes até o 2º grau. 
(D) A critério do servidor. 
(E) Casamento. 
 
 


