
 

MUNICÍPIO DE ARVOREDO 
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 10 (dez) questões de Português, 05 (cinco) 

questões de Matemática/Raciocínio Lógico, 05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais/Atualidades e 20 (vinte) 
questões de Conhecimentos Específicos; 

e) Cada questão apresenta 4 (quatro) 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 no local onde consta seu nome; 
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:  
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova. 
  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (10 questões) 
 

 

 
Figura 1 
  
QUESTÃO 01. Com relação ao 2º (segundo) quadrinho da Figura 1, assinale a alternativa que preenche 

adequadamente a lacuna com a concordância nominal correta, bem como a justificativa gramatical para ela. 
 
(A) “Eu costumava fazer bonecos de neve original” – no caso de substantivos compostos, o adjetivo deve 

concordar com o termo mais próximo que, nesse caso, é “neve”. 
(B) “Eu costumava fazer bonecos de neve original” – no caso de substantivos sucedidos por locução adjetiva, o 

adjetivo deve concordar com o termo ao qual se refere que, nesse caso, é evidentemente “neve”, já que o 
material utilizado para confeccionar o boneco deixou de ser o original. 

(C) “Eu costumava fazer bonecos de neve originais” - no caso de substantivos sucedidos por locução adjetiva, o 
adjetivo deve concordar com o termo ao qual se refere que, nesse caso, é evidentemente “bonecos”, já que, 
no quadrinho anterior, Calvin enfatiza que o boneco é “genérico”. 

(D) “Eu costumava fazer bonecos de neve originais” - no caso de substantivos compostos, o adjetivo deve 
concordar com o termo nuclear que, nesse caso, é “bonecos”.      

 
QUESTÃO 02. Com relação ao 3º (terceiro) quadrinho da Figura 1, assinale a alternativa que preenche 

adequadamente a lacuna com a concordância verbal correta, bem como a justificativa gramatical para ela. 
 
(A) “e a maioria das pessoas não ligam pra diferença mesmo!” – no caso de sujeito coletivo partitivo o verbo 

deve concordar com o termo mais próximo, nesse caso, “pessoas”. 
(B) “e a maioria das pessoas não ligam pra diferença mesmo!” – quando o sujeito é um coletivo (substantivo 

singular com ideia de plural), o verbo passa a fazer a concordância no plural.  
(C) “e a maioria das pessoas não liga pra diferença mesmo!” - no caso de sujeito coletivo partitivo o verbo deve 

concordar com o núcleo do sujeito, nesse caso, “maioria”. 
(D) “e a maioria das pessoas não liga / ligam pra diferença mesmo!” – no caso de sujeito coletivo partitivo o 

verbo pode concordar tanto com o núcleo do sujeito, quanto com o substantivo ou pronome que o sucede.  
  
QUESTÃO 03. Com relação ao diálogo entre Calvin e Haroldo, na tirinha, é correto afirmar que: 
 
(A) A opção de Calvin por confeccionar um boneco genérico para produzir, em menor tempo, mais bonecos com 

a mesma qualidade revela, na verdade, um elogio ao mercado capitalista, que se concentra no lucro. 
(B) A opção de Calvin por confeccionar um boneco genérico para produzir em menor tempo mais bonecos, 

mesmo que com uma qualidade inferior, revela, na verdade, uma crítica ao mercado capitalista, que se 
concentra no lucro. 

(C) A opção de Calvin por confeccionar um boneco genérico para produzir, em menor tempo, mais bonecos, 
mesmo que com uma qualidade inferior, revela, na verdade, um elogio ao mercado capitalista, que se 
concentra no lucro.    

(D) A opção de Calvin por confeccionar um boneco genérico para produzir, em menor tempo, mais bonecos com 
a mesma qualidade revela, na verdade, uma crítica ao mercado capitalista, que se concentra no lucro. 

 
 
  



QUESTÃO 04. Analise os excertos abaixo: 
 
I. O sedentarismo e os maus hábitos alimentares são prejudiciais _____ saúde. 
II. O processo ainda é passível ____ revisão. 
III. O projeto é compatível ____ as necessidades da comunidade. 
IV. Tenha obediência ____ regras da competição. 
 
Assinale a alternativa que preenche respectiva e adequadamente as lacunas dos enunciados acima. 
 
(A) para – a – às – com 
(B) para – de – com – com 
(C) à – de – com – às 
(D) à – a – às – às 
 
QUESTÃO 05. Assinale a alternativa em que o emprego da crase é resultado de regência nominal. 
 
(A) Devido às fortes chuvas, o trânsito de São Paulo foi bastante prejudicado na manhã de hoje.  
(B) Um prêmio especial foi concedido à única mulher que chegou entre os primeiros colocados na competição. 
(C) Por causa da aluna ter se machucado na aula de Educação Física, seus responsáveis foram chamados com 

urgência à escola. 
(D) Alguns oficiais da repartição pública foram advertidos por não se atentarem às normas técnicas 

recomendadas pela lei.  
 
QUESTÃO 06. Leia: 
 
Os gases de efeito estufa (GEE) são emitidos em grande escala em atividades como a queima de combustíveis 
fósseis (petróleo, carvão e gás natural) para a produção de energia. , precisamos apostar em fontes de energia 
renováveis, que não se esgotam no planeta e não poluem a atmosfera. Os avanços tecnológicos já nos permitem 
alcançar resultados, custo de produção e oferecimento de postos de trabalho muito próximos ou superiores aos 
combustíveis fósseis com essas novas fontes, ou seja, a transição energética é perfeitamente viável para o futuro, 
resta apenas a vontade política para fazê-la. 
 
Outra grande causa do aquecimento global é o desmatamento das florestas no planeta. No Brasil, que possui 
enormes áreas de florestas, o desmatamento é o maior responsável pelo aquecimento global. De acordo com 
um relatório produzido em 2016 pelo Observatório do Clima, 51% dos gases emitidos pelo país são originários 
da mudança no uso da terra que, basicamente, representa todos os impactos causados pelo desmatamento. 
Outros 22% do total de emissões são produzidos a partir da atividade agropecuária no país. 
A pressão da sociedade civil é a única força capaz de reverter o aquecimento global. As grandes empresas lucram 
com a destruição do planeta e contam com a boa vontade de governantes do mundo todo para não atrapalharem 
seus negócios. Por isso, o programa Desmatamento Zero no Brasil é uma transição urgente dos combustíveis 
fósseis para fontes renováveis como eólica e solar. 
 
fonte:https://www.greenpeace.org/brasil/blog/vamos-falar-sobre-aquecimento-global/?gclid=CjwKCAiAqqTuBRBAEiwA7B66hfAekk9kGfQIE61R5-
Rf3qFJTf01cr5rrZI1u6JU36AYoQ0A3UVAoxoCZGMQAvD_BwE 

 
Marque a alternativa em que a expressão em destaque representa um mecanismo de coesão cuja função é 
demarcar exemplificação, retificação e/ou esclarecimento.  
 
(A) Por isso, o programa Desmatamento Zero no Brasil é uma transição urgente dos combustíveis fósseis para 

fontes renováveis como eólica e solar. 
(B) Os avanços tecnológicos já nos permitem alcançar resultados, custo de produção e oferecimento de postos 

de trabalho muito próximos ou superiores aos combustíveis fósseis com essas novas fontes, ou seja, a 
transição energética é perfeitamente viável para o futuro, resta apenas a vontade política para fazê-la. 

(C) De acordo com um relatório produzido em 2016 pelo Observatório do Clima, 51% dos gases emitidos pelo 
país são originários da mudança no uso da terra que, basicamente, representa todos os impactos causados 
pelo desmatamento. 

(D) Nenhuma das alternativas anteriores responde, corretamente, a questão.  
 
  

https://www.greenpeace.org/brasil/blog/vamos-falar-sobre-aquecimento-global/?gclid=CjwKCAiAqqTuBRBAEiwA7B66hfAekk9kGfQIE61R5-Rf3qFJTf01cr5rrZI1u6JU36AYoQ0A3UVAoxoCZGMQAvD_BwE
https://www.greenpeace.org/brasil/blog/vamos-falar-sobre-aquecimento-global/?gclid=CjwKCAiAqqTuBRBAEiwA7B66hfAekk9kGfQIE61R5-Rf3qFJTf01cr5rrZI1u6JU36AYoQ0A3UVAoxoCZGMQAvD_BwE


QUESTÃO 07. Observe os balõezinhos de fala na história em quadrinhos a seguir e marque a frase cujo verbo em 
destaque esteja conjugado, sem locução, no futuro do modo subjuntivo.  

 
fonte: 
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiT1NLyvuLlAhX4ILkGHSZbAlkQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F
%2Fwww.pinterest.at%2Fpin%2F497225615091420774%2F&psig=AOvVaw0vxP6qOXyfxsYTNyOwXQxb&ust=1573572965527432 

 
(A) O que fazer quando seu beagle fugir de casa.  
(B) Há uma porção de gente por aí com um monte de problemas. 
(C) Talvez você devesse escrever um livro que ajudasse as pessoas. 
(D) Pensa na pior coisa que pode acontecer a uma pessoa e escreva sobre isso.  
 
QUESTÃO 08. As palavras abaixo constituem-se como adjetivos derivados, exceto: 
 
(A) anormalidade. 
(B) insensato. 
(C) embranquecimento. 
(D) latino-americano.  
 
QUESTÃO 09. Atente-se à discussão proposta pelo texto a seguir e seleciona a alternativa que substitua em 

destaque, sem prejuízo e/ou alteração de sentido: 
 
Brinquedos e brincadeiras trabalham a internalização de valores 
 
Quando falamos sobre brinquedos e brincadeiras, imaginamos crianças exercendo atividades lúdicas, e 
engajadas socialmente, afinal a infância é a base para se atingir uma vida adulta saudável. Durante esses 
momentos, adquirem valores, aprendem compartilhar, internalizam limites e regras, manifestam 
responsabilidades, visto que os brinquedos são instrumentos importantes para o processo educativo. Através 
deles, a criança passa a transformar suas ações, seguindo exemplos de seus companheiros, arriscando-se por um 
objetivo final. 
adaptado de: https://educador.brasilescola.uol.com.br/sugestoes-pais-professores/falando-sobre-brinquedos.htm 

 
(A) durante o período em que. 
(B) sempre que. 
(C) nas ocasiões passadas. 
(D) à medida que.  
 
  

https://educador.brasilescola.uol.com.br/sugestoes-pais-professores/falando-sobre-brinquedos.htm


QUESTÃO 10. Leia: 
 
A casa do pai (Ruy Castro) 
 
É natural que tantos brasileiros queiram morar em Portugal. Temo ficar aqui sozinho. Um anúncio nos nossos 
jornais proclama o sucesso de um leilão de imóveis em Portugal. Um brasileiro já não é preciso de um avião para 
a compra um apartamento, casa ou sala comercial em Lisboa, só pelo celular. Se, nos últimos anos, já fui à 
despedida de inúmeros amigos que enfrentaram duras formalidades para emigrar para a terrinha, imagino como 
não será agora, com todas as facilidades. Assim, temo ser deixado aqui sozinho, encarregado de apagar a luz. 
Morei em Lisboa, a trabalho, como editor-executivo de uma revista internacional, de janeiro de 1973 a setembro 
de 1975. Era outra Lisboa, outro Portugal. Quando cheguei, o país vivia sob uma ditadura de décadas, havia 
também uma guerra colonial em curso, já perdida, e os jornais sofriam uma censura ainda pior do que a nossa. 
No Brasil, filmes como “Último Tango em Paris” e “Laranja Mecânica” estavam proibidos, mas nada impedia que 
uma revista como a Manchete abrisse dez páginas em cores sobre eles. Em Portugal, a imprensa não podia sequer 
insinuar que eles existiam. 
Éramos pouquíssimos brasileiros em Lisboa e quase todos nos conhecíamos. Não se ouviam línguas estrangeiras 
nas ruas. Não se viam jovens —os rapazes, na guerra; as moças, em casa. A população se vestia de preto ou cinza. 
Ninguém discutia política —não havia o que discutir. Coca-Cola, proibida pelo governo, só no contrabandista. O 
país, estagnado. Ninguém ouvira falar em 1968. 
Então, em 25 de abril de 1974, vieram os cravos e o regime de 48 anos ruiu. Talvez o maior dia da minha vida. A 
cidade saiu às ruas, a guerra acabou, os jovens voltaram. A inevitável instabilidade dos primeiros anos deu lugar 
a um país adulto, senhor de si, aberto ao mundo. 
É natural que, hoje, tantos brasileiros queiram viver lá. É como voltar para a casa do pai. Só que um pai amigo, 
liberal, sacana. 
fonte: http://manoelafonso.com.br/artigos/casa-do-pai-artigo-ruy-castro/ 

 
Em qual das alternativas abaixo se encontram apenas períodos simples, sem ligações gramaticais estabelecidas 
por conjunções, expressões conjuntivas e/ou marcadores discursivos? 
 
(A) Se, nos últimos anos, já fui à despedida de inúmeros amigos que enfrentaram duras formalidades para 

emigrar para a terrinha, imagino como não será agora, com todas as facilidades. Assim, temo ser deixado 
aqui sozinho, encarregado de apagar a luz. 

(B) Então, em 25 de abril de 1974, vieram os cravos e o regime de 48 anos ruiu. Talvez o maior dia da minha 
vida. A cidade saiu às ruas, a guerra acabou, os jovens voltaram. 

(C) Um anúncio nos nossos jornais proclama o sucesso de um leilão de imóveis em Portugal. Um brasileiro já não 
é preciso de um avião para a comprar um apartamento, casa ou sala comercial em Lisboa, só pelo celular.  

(D) Quando cheguei, o país vivia sob uma ditadura de décadas, havia também uma guerra colonial em curso, já 
perdida, e os jornais sofriam uma censura ainda pior do que a nossa. 

 
 

II - PROVA DE MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO – (05 questões) 
 

 
QUESTÃO 11. Observe a lógica construtiva da listagem a seguir: 
 

I. A expressão 𝛼 + 𝛽 é negativa. 
II. O que é isto? 
III. Gabriel Barbosa “Gabigol” marcou cinco gols para o time do Flamengo. 
IV. Existe um múltiplo de 6 que é ímpar. 
V. O número 54001 é primo. 
 
É correto afirmar que: 
 
(A) As sentenças III e V são proposições. 
(B) A sentenças I, II e IV são proposições. 
(C) As sentenças I, III e V não são proposições. 
(D) As sentenças III e IV não são proposições. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/08/quadrilhas-vendem-vagas-para-renovar-vistos-em-portugal.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/09/com-crise-quadrinistas-brasileiros-encontram-nichos-de-publicacao-em-portugal.shtml
http://manoelafonso.com.br/artigos/casa-do-pai-artigo-ruy-castro/
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/09/com-crise-quadrinistas-brasileiros-encontram-nichos-de-publicacao-em-portugal.shtml


QUESTÃO 12. Uma sequência numérica é formada por um padrão lógico matemático: 27, 33, 45, 69, 117, 213,.... 
Sabe-se que o número 789 é o oitavo termo desta sequência. Qual é o décimo termo?   

 

(A) 1557 
(B) 801 
(C) 1578 
(D) 3093 
 

QUESTÃO 13. A idade de Teresa daqui 6 anos será 50% maior que a idade atual de Antônia. Sabendo-se que a 
idade de Antônia daqui a 24 anos será 72 anos, qual a idade de Teresa hoje? 

 

(A) 66 anos 
(B) 81 anos 
(C) 72 anos 
(D) 54 anos 
 

QUETÃO 14. Quatro meliantes foram acusados de cometer um furto a uma banca de jornal. Segue as declarações 
dos mesmos: 

 

I. Huguinho: Zezinho é o culpado. 
II. Luizinho: eu não sou o culpado. 
III. Zezinho: Pedrinho é o culpado. 
IV. Pedrinho: Zezinho está mentindo. 
 

Sabe-se que apenas um dos meliantes diz a verdade, determine quem é o culpado e quem está falando a 
verdade, respectivamente: 
 

(A) Huguinho é o culpado e Zezinho diz a verdade. 
(B) Pedrinho é o culpado e Huguinho diz a verdade. 
(C) Zezinho é o culpado e Luizinho diz a verdade. 
(D) Luizinho é o culpado e Pedrinho diz a verdade. 
 

QUESTÃO 15. Sabendo-se que 𝑚 − 𝑛 = 30, determine 𝑚 e 𝑛 respectivamente na proporção 
𝑚

𝑛
=  

5

2
. 

 

(A) 60 e 30 
(B) 70 e 40 
(C) 40 e 10 
(D) 50 e 20 
 

 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES – (05 questões) 
 

 
QUESTÃO 16.  Pela Lei Municipal 8.524, de 09 de janeiro 1992, Arvoredo deixou de ser distrito e passou a ser 

município. Anteriormente, a que município Arvoredo pertenceu? Assinale a alternativa correta: 
 

(A) Chapecó. 
(B) Xavantina. 
(C) Seara. 
(D) Xanxerê. 
 

QUESTÃO 17. Segundo a prefeitura de Arvoredo, existe no município uma área de 400 hectares reflorestada com 
plantação de eucalipto e que a vegetação original de Arvoredo é formada por cedro, ________ cabriúva e 
___________. Uma das medidas utilizadas para recuperar a vegetação é reflorestar.  

Completa corretamente as lacunas do texto a alternativa? 
 

(A) Angico e bracatinga. 
(B) Araucária e acácia-negra. 
(C) Paineira-rosa e cambuí. 
(D) Ipê-da-serra e grápia. 
 



QUESTÃO 18. A Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Bombinhas–Setur recebeu, em 2017, 
uma exposição com informações e imagens da biodiversidade encontrada na Reserva Biológica Marinha do 
Arvoredo, uma unidade de conservação federal, gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio).  

A ação foi uma parceria da Setur Bombinhas com o ICMBio.  
Localizada em Bombinhas, possui uma área de 17.300 hectares, com diversas ilhas, relacionadas abaixo. 
 

Assinale a alternativa incorreta: 
 

(A) Ilha Arvoredo e Deserta 
(B) Ilha do Macuco e do Mel 
(C) Ilha Galé e Calhau de São Pedro  
(D) Grande área marinha que circunda esse arquipélago.  
 
QUESTÃO 19. A Guerra dos Farrapos, movimento que durou 10 anos no Rio Grande do Sul, o mais longo da 

história do Brasil, teve, corretamente, como motivo, a alternativa: 
 

(A) Os altos impostos cobrados sobre os produtos rio-grandenses. Também simpatizavam com ideais 
republicanos e buscavam maior autonomia. 

(B) Insatisfação dos fazendeiros e comerciantes contra o presidente nomeado pelo poder central e a miséria da 
população. 

(C) A disputa pela exploração das minas de ouro recém-descobertas na região sul do país. 
(D) Repúdio aos problemas de colonização na região, grupos de revoltosos tomaram várias cidades, expulsaram 

companhias grileiras e seus jagunços, exigindo que novas autoridades assumissem o comando. 
 
QUESTÃO 20. Conflito ocorrido entre sertanejos e as forças do Estado, incluindo exército e polícias de Santa 

Catarina e do Paraná, no planalto fronteiriço destes estados, entre 1912 e 1916. A luta pela terra, a 
resistência ao Coronelismo e a reação ao deslocamento compulsório de populações nacionais pela 
construção de uma linha férrea levaram à morte mais de 10 mil pessoas, a maioria civis atingidos pelo cerco 
militar, pelos combates, pela fome e epidemias. 

 

Assinale corretamente o nome do conflito: 
 

(A) Guerra do Porecatu. 
(B) Guerra do Contestado. 
(C) Revolta do Vintém. 
(D) Cerco da Lapa. 
 

IV - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (20 questões) 
 

 
QUESTÃO 21.  Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Arvoredo/SC, redistribuição é o 

deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro de pessoal, para outro 
órgão ou entidade do mesmo Poder, observados os seguintes preceitos: 

 
I. Interesse da Administração. 
II. Equivalência de vencimentos. 
III. Manutenção da essência das atribuições do cargo. 
 

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. 
 
  



QUESTÃO 22. Sobre a remuneração dos servidores públicos do Município de Arvoredo/SC, é incorreto afirmar 
que: 

 
(A) É vedada a vinculação ou a equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração 

de pessoal do serviço público municipal. 
(B) É assegurada a isonomia de vencimentos para os cargos de atribuições iguais ou semelhantes do mesmo 

Poder, ou entre os servidores dos Poderes Municipais, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as 
relativas à natureza e ao local de trabalho. 

(C) A remuneração dos servidores públicos municipais, incluídas as vantagens pessoais, deverão exceder o valor 
estabelecido para o subsídio mensal do Prefeito Municipal, observado o disposto no artigo 37, XI, da 
Constituição Federal. 

(D) O servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado. 
 
QUESTÃO 23. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Arvoredo/SC, além do 

vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, 
gratificações e adicionais, exceto: 

 
(A) 14° (décimo quarto) salário. 
(B) Adicional pela prestação de serviços extraordinários. 
(C) Adicional de férias. 
(D) Relativos à natureza do trabalho. 
 
QUESTÃO 24. Assinale a alternativa correspondentes às boas práticas de funcionamento do serviço de saúde: 
 
(A) Redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado à atenção e à saúde. 
(B) Documento que aponta situações de risco e descreve as estratégias e ações definidas pelo serviço de saúde 

para a gestão de risco visando a prevenção e a mitigação dos incidentes, desde a admissão até a 
transferência, a alta ou o óbito do paciente no serviço de saúde. 

(C) Instância do serviço de saúde criada para promover e apoiar a implementação de ações voltadas à segurança 
do paciente. 

(D) Componentes da garantia da qualidade que asseguram que os serviços são ofertados com padrões de 
qualidade adequados. 

 
QUESTÃO 25. A direção do serviço de saúde deve constituir o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) e nomear 

a sua composição, conferindo aos membros autoridade, responsabilidade e poder para executar as ações do 
Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde. O NSP deve adotar os seguintes princípios e diretrizes, 
exceto: 

 
(A) A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde. 
(B) A disseminação descentralizada da cultura de segurança em saúde. 
(C) A articulação e a integração dos processos de gestão de risco. 
(D) A garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde. 
 
QUESTÃO 26. “Implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados”, segundo a Lei n° 8.080 

de 19 de setembro de 1990, é uma atribuição: 
 
(A) Da União, somente. 
(B) Apenas dos Estados do Distrito Federal. 
(C) Da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
(D) Somente dos Municípios. 
 
  



QUESTÃO 27. Sobre o atendimento domiciliar e a internação domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde, é 
incorreto afirmar que: 

 
(A) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os 

procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros 
necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.   

(B) O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos 
níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.  

(C) O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa 
concordância do paciente e de sua família.   

(D) As populações indígenas não terão direito a participar dos organismos colegiados de formulação, do 
acompanhamento e da avaliação das políticas de saúde e da modalidade de assistência de atendimento e 
internação domiciliar. 

 
QUESTÃO 28. De acordo com a Lei n° 8.142 de 28 de dezembro de 1990, é incorreto afirmar que: 
 
(A) 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. 

(B) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de 
Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde. 

(C) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como investimentos previstos no Plano 
Semestral do Ministério da Saúde. 

(D) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto 
dos demais segmentos. 

 
QUESTÃO 29. “Manter sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, exceto 

nos casos previstos na legislação ou por determinação judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa 
envolvida ou de seu representante ou responsável legal”, segundo o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, é: 

 
(A) Um dever dos Profissionais de Enfermagem. 
(B) Um direito dos Profissionais de Enfermagem. 
(C) Uma concessão aos Profissionais de Enfermagem. 
(D) Uma proibição aos Profissionais de Enfermagem. 
 
QUESTÃO 30. Assinale a alternativa que apresenta um direito do Profissional de Enfermagem, em conformidade 

com o seu respectivo Código de Ética: 

 
(A) Prestar assistência de Enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de 

suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria. 
(B) Prestar assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou 

imprudência. 
(C) Recusar-se a executar prescrição de Enfermagem e Médica na qual não constem assinatura e 

número de registro do profissional prescritor, exceto em situação de urgência e emergência. 
(D) Aplicar o processo de Enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, 

avaliar e documentar o cuidado à pessoa, à família e à coletividade. 
 
  



QUESTÃO 31. Assinale a alternativa correta referente ao centro de material e esterilização de funcionamento 
centralizado: 

 
(A) Unidade de processamento de produtos para saúde que atende a mais de um serviço de saúde do 

mesmo gestor. 
(B) Serviço de atendimento individualizado, funcionalmente, independente de um serviço de saúde. 
(C) Conjunto de medidas comportamentais dos profissionais de saúde visando à prevenção de 

contaminação cruzada entre o ambiente sujo e o ambiente limpo, na ausência de barreiras físicas. 
(D) Evidência documentada, fornecida pelo fabricante ou distribuidor, de que o equipamento, após a 

qualificação da instalação, opera dentro dos parâmetros originais de fabricação. 
 
QUESTÃO 32. Os sinais de alarme na dengue são assim chamados por sinalizarem o extravasamento de plasma 

e/ou hemorragias que podem levar o paciente a choque grave e óbito. Os sinais de alarme são caracterizados 
principalmente por, exceto: 

 
(A) Dor abdominal intensa (referida ou à palpação) e contínua. 
(B) Vômitos persistentes. 
(C) Acúmulo de líquidos (ascite, derrame pleural, derrame pericárdico). 
(D) Queda progressiva do hematócrito. 
 
QUESTÃO 33. De acordo com a RDC n° 15, de 15 de março de 2012, é incorreto afirmar que: 

 
(A) A limpeza, preparo, desinfecção ou esterilização, armazenamento e distribuição de produtos para 

saúde devem ser realizados pelo CME do serviço de saúde e suas unidades satélites ou por empresa 
processadora. 

(B) O processamento de produtos para saúde críticos pode ser realizado em outras unidades do serviço 
de saúde desde que de acordo com Procedimento Operacional Padronizado - POP definido pelo 
CME. 

(C) Todos os produtos para saúde que não pertençam ao serviço e que necessitem de processamento 
antes da sua utilização devem obedecer às determinações do CME. 

(D) O CME e a empresa processadora devem dispor de um sistema de informação manual ou 
automatizado com registro do monitoramento e controle das etapas de limpeza e desinfecção ou 
esterilização constante nesta resolução, bem como da manutenção e monitoramento dos 
equipamentos. 

 
QUESTÃO 34. A área de esterilização de produtos para saúde deve ser dimensionada de acordo com o 

quantitativo e dimensão dos equipamentos para esterilização. A sala de armazenamento e distribuição deve 
possuir, exceto: 

 
(A) Equipamento de transporte com rodízio. 
(B) Escadas, se necessário. 
(C) Banheiro para uso privativo dos funcionários. 
(D) Prateleiras ou cestos aramados. 
 
  



QUESTÃO 35. Assinale a alternativa incorreta sobre os cuidados relacionados com a prevenção de infecção de 
sítio cirúrgico: 

 
(A) Usar máscara que cubra por total a boca e nariz quando da entrada na sala cirúrgica, se a cirurgia estiver por 

começar, em andamento ou se houver material cirúrgico exposto. 
(B) Utilizar capotes e vestimentas cirúrgicas que sejam barreiras efetivas caso sejam molhadas ou contaminadas 

(materiais que resista a penetração de líquidos). 
(C) Utilizar luvas de procedimentos após a escovação das mãos e antebraços. Colocar as luvas após estar 

paramentado com o capote estéril. Uso de dois pares de luvas ou mesmo que troque a cada hora da cirurgia 
independente de perfuração. 

(D) Curativo da ferida cirúrgica deve ser realizado com técnica asséptica, utilizando barreiras de precaução 
padrão. 

 
QUESTÃO 36. Todo centro cirúrgico é dividido em áreas. Assinale a alternativa referente às áreas não restritas: 
 
(A) Utiliza-se roupa privativa e gorro, em áreas de processamento e estocagem de artigos, corredores e salas 

internas. 
(B) Profissionais podem utilizar roupas comuns e circular sem limitações, tais como vestiários e salas 

administrativas externas. 
(C) Consiste nas salas cirúrgicas, com materiais estéreis expostos. 
(D) Nessa área é necessária utilização de roupa privativa, gorro e máscara, além do controle do número de 

pessoas. 
 
QUESTÃO 37. Assinale a alternativa que não apresenta uma doença/agravo de notificação compulsória imediata: 
 
(A) Peste. 
(B) Raiva humana. 
(C) Síndrome da rubéola congênita. 
(D) Sífilis congênita. 
 
QUESTÃO 38. Segundo a Lista Nacional de Notificação Compulsória, a tuberculose, é: 
 
(A) Uma doença de notificação compulsória imediata às três instâncias. 
(B) Uma doença de notificação compulsória imediata ao Ministério da Saúde, apenas. 
(C) Uma doença de notificação compulsória semanal. 
(D) Uma doença de notificação compulsória imediata à Secretaria Municipal de Saúde, apenas. 
 
QUESTÃO 39.  A notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável 

pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até: 
 
(A) 6 (seis) horas desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível. 
(B) 24 (vinte e quatro) horas desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível. 
(C) 12 (doze) horas desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível. 
(D) 2 (duas) horas desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível. 
 
QUESTÃO 40. Sobre a vigilância sentinela, é correto afirmar: 
 
(A) Comunicação semanal realizada pelo responsável pelo estabelecimento de saúde à autoridade de saúde, 

informando que na semana epidemiológica não foi identificado nenhuma doença, agravo ou evento de saúde 
pública constante da Lista de Notificação Compulsória. 

(B) Modelo de vigilância realizada a partir de estabelecimento de saúde estratégico para a vigilância de 
morbidade, mortalidade ou agentes etiológicos de interesse para a saúde pública, com participação 
facultativa, segundo norma técnica específica estabelecida pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS).  

(C) Doença ou morte de animal ou de grupo de animais que possa apresentar riscos à saúde pública. 

(D) Situação que pode constituir potencial ameaça à saúde pública, como a ocorrência de surto ou epidemia, 
doença ou agravo de causa desconhecida, alteração no padrão clínicoepidemiológico das doenças 
conhecidas, considerando o potencial de disseminação, a magnitude, a gravidade, a severidade, a 
transcendência e a vulnerabilidade, bem como epizootias ou agravos decorrentes de desastres ou acidentes 


