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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Além das desculpas e das falhas 

  

A rede televisiva brasileira foi montada em bases comerciais, apesar de ter recebido grandes 

investimentos do Estado, seja por meio do sistema público de satélites e retransmissoras, por meio 

de concessões gratuitas das frequências ou por isenção de impostos, por financiamento e 

publicidade paga. 

 Segue, em geral, o modelo privado americano. A experiência europeia inicialmente voltou-

se para a TV pública, criada e mantida com os recursos do Estado. Houve exemplos de sucesso, 

alguns de fracasso. O Brasil inicialmente tentou criar emissoras educativas, cujo potencial, em tese, 

estaria voltado à elevação da formação cultural e do conhecimento. A estratégia sofreu muitos 

reveses por décadas, com sucessos pontuais de alguns programas e experiências educacionais. 

(Adaptado de Revista Época, ago. 2018) 

01. Analise as assertivas abaixo: 

I. O Brasil não tem emissoras educativas. 

II. A rede televisiva comercial é mais dinâmica na programação. 

III. O Estado só investe diretamente nas TVs comercias. 

IV. A TV pública não tem sucesso, porque apresenta programas culturais. 

De acordo com o texto, não está correto o que se afirma em: 

A) I e II apenas. 

B) I, II, III apenas. 

C) II, III e IV apenas. 

D) Todas as assertivas estão incorretas. 

 

02. Os vocábulos destacados no enunciado a seguir são respectivamente: “Segue, em geral, o 

modelo privado americano. A experiência europeia inicialmente voltou-se para a TV pública, 

criada e mantida com os recursos do Estado”. 

A) Verbo conjugado no presente do indicativo e adjetivo feminino. 

B) Verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo e substantivo feminino. 

C) Verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo e verbo no particípio. 

D) Verbo conjugado no futuro do pretérito do indicativo e verbo no gerúndio. 
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03. Os vocábulos: televisão, brasileira, concessões e educacionais são formados respectivamente 

pelos processos de: 

A) Aglutinação; composição – sufixação; composição – prefixação; composição – sufixação.   

B) Aglutinação; derivação – sufixação; composição – prefixação; composição – sufixação.   

C) Hibridismo; composição – sufixação; composição – prefixação; derivação – sufixação.   

D) Hibridismo; derivação – sufixação; derivação – prefixação; derivação – sufixação.   

 

04. Com relação à concordância verbal, assinale as alternativas com (V) verdadeiro ou (F) falso.  

(   ) O verbo assistir no sentido de ajudar não aceita preposição.  

(   ) O verbo haver no sentido de existir aceita plural. 

(   ) O verbo aspirar no sentido de desejar é aplicado com a preposição “a”. 

(   ) O verbo preferir no sentido de ter preferência exige a preposição “de”. 

(   ) Os verbos chover e nevar, referindo-se a fenômenos da natureza, recebem plural. 

A) V, F, V, F, F. 

B) V, V, V, F, F. 

C) V, F, V, F, V. 

D) F, F, F, F, F. 

 

05. Marque a alternativa que apresenta pontuação correta: 

A) Na mesma época recebeu um convite para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade, com 

mensalidades, em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

B) Na mesma época, recebeu um convite para dar aulas no Insper, uma conceituada faculdade, com 

mensalidades em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

C) Na mesma época, recebeu um convite, para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade com 

mensalidades em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

D) Na mesma época, recebeu um convite para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade com 

mensalidades, em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

 

06. Assinale a alternativa que apresenta período composto por coordenação e subordinação. 

A) Chegou cedo, pois precisa atender às crianças. 

B) Ocorreu um acidente. A ambulância foi chamada. A vítima não resistiu. 

C) A mãe da criança não veio à escola, mas justificou a ausência. 

D) É necessário que todos participem do evento, pois serão discutidos temas importantes. 
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07. Considere os enunciados: 

I. A equipe de gravação definiu a ordem de apresentação do estudo. 

II. Existem, ainda, elementos deixados na cena do crime. 

III. No ambiente urbano, ocorrem cenas de violência. 

IV. Meus amigos assistiram ao filme de terror calados. 

Os termos sintáticos destacados são respectivamente: 

A) Objeto indireto; sujeito; adjunto adverbial; adjunto adnominal. 

B) Sujeito; objeto direto; adjunto adnominal; adjunto adverbial. 

C) Objeto direto; sujeito; adjunto adnominal; adjunto adverbial. 

D) Objeto direto; sujeito; adjunto adverbial; adjunto adnominal. 

 

08. Assinale o enunciado que apresenta ambiguidade de sentido. 

A) Saiu cedo de casa, pois morava longe do trabalho. 

B) Estava triste, no entanto, sorria para todos que se aproximavam. 

C) Encontrou a mãe e correu para abraçá-la, derrubando-a. 

D) A jovem encontrou o rapaz caído em seu quarto. 

 

09. Considerando o gênero textual, analise os enunciados. 

I. O infográfico apresenta informações visuais, números, imagens, resumindo o texto. 

II. A interpretação da charge depende do conhecimento de mundo e de conteúdo do leitor. 

III. A crônica caracteriza-se por não apresentar uma crítica social. 

IV. O texto informativo diferencia-se do texto opinativo por ser menos objetivo. 

Está correto: 

A) Apenas o que se afirma em IV. 

B) Apenas o que se afirma em III e IV. 

C) Apenas o que se afirma em I e II. 

D) Apenas o que se afirma em II. 

 

10. De acordo com a norma culta padrão, assinale o enunciado que não apresenta inadequação. 

A) Chegou à casa dos pais e foi a cozinha preparar um lanche. 

B) O professor visou o conhecimento dos estudantes quando prestou novas explicações. 

C) Traz contigo o anel, presente de noivado, para ser retificado pelo ourives. 

D) O jornal deverá ser distribuído de forma gratuíta aos associados adimplentes. 
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Matemática 

 

11. Uma turma de Administração da UNOMISTER do Oeste de Santa Catarina – SC, vai realizar 

um estudo estatístico sobre os salários recebidos por 5 vendedores de uma Loja de Móveis. Os 

salários ganhos pelos vendedores são: (2.800 - 1.100 - 2.600 - 2.400 - 1.800). A Média aritmética e 

a Mediana, são as seguintes, respectivamente: 

A) Média = 2.140 e Mediana = 2.600. 

B) Média = 2.140 e Mediana = 2.800. 

C) Média = 2.140 e Mediana = 1.800. 

D) Média = 2.140 e Mediana = 2.400. 

 

12. Temos um Triângulo Retângulo, um Isósceles, um Escaleno. Essas figuras pertencem, 

teoricamente a uma mesma família. Por pertencer a uma “mesma família” podemos encontrar 

algumas características ou uma característica a seguir, “comum para os três Triângulos”. Marcar a 

resposta Correta.   

A) Todos os lados são iguais para as três figuras. 

B) Todos os ângulos são iguais para as três figuras. 

C) Em todos esses triângulos a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. 

D) Em todos esses triângulos a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. 

 

13. Se colocarmos os pontos A(1,8), B(2,1) e C(4,2) e formarmos um triângulo poderemos calcular 

a área por Determinantes (em unidades de área). Nesse caso qual será a área desse triângulo 

formado no Sistema Cartesiano Ortogonal? 

A) Área = 15 unidades de área. 

B) Área = 7,5 unidades de área. 

C) Área = 30 unidades de área. 

D) Área = 1000 unidades de área. 

 

14. Na trigonometria pode-se através do Sistema Cartesiano Ortogonal e seus ângulos formados, 

utilizar o Teorema de Pitágoras. Como sabemos que essa aplicação pode ser realizada, pergunta-se: 

Qual o resultado de Sen²(x) + Cos²(x) = ? 

A) 60 graus. 

B) 180 graus. 

C) 0. 

D) 1. 
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15. Qual o volume de uma lata de querosene em forma de cilindro, com raio de 20 centímetros e 

altura de 50 centímetros (usar π = 3,14)?  

A) Volume = 62.800m³. 

B) Volume = 628cm³. 

C) Volume = 62.800cm³. 

D) Volume = 62,8m³. 

 

Conhecimentos gerais 

 

16. O Território do Iguaçu foi um território federal criado pelo Decreto-Lei n.º 5.812, de 13 de 

setembro de 1943, pelo governo brasileiro de Getúlio Vargas e extinto em 18 de setembro de 1946, 

pela Constituição de 1946. O Território do Iguaçu abrangia parte do atual estado do Paraná e parte 

do estado de Santa Catarina. A ideia de criar novos territórios federais estava relacionada 

principalmente com a soberania nacional sobre as regiões de fronteira. O Território do Iguaçu tinha 

como capital a cidade de: 

A) Aparecida dos Portos (atual Cascavel) – PR. 

B) Iguaçu (atual Laranjeira do Sul) – PR. 

C) Cruzeiro (atual Joaçaba) – SC. 

D) Xapecó (atual Chapecó) – SC. 

 

17. Desbravando a mata, abrindo estradas e construindo pontes à base de muito sacrifício, Romeu 

Granzotto, em companhia de seu irmão Rineu, instalou-se na gleba de terra a que deram o nome de 

Romelândia, topônimo derivado do prefixo Romeu e do sufixo lândia que significa (Romelândia – 

terra de Romeu). Romelândia (SC) foi elevado a categoria de Município em 23 de setembro de 

1963, (Fonte – IBGE). Romelândia (SC) foi emancipado do município de: 

A) Campo Erê (SC). 

B) Anchieta (SC). 

C) Chapecó (SC). 

D) São Miguel do Oeste (SC). 

 

18. Na História do Oeste Catarinense destaca-se a riqueza das matas. Araucárias, louros, cedros 

entre outras espécies, foram muito procuradas e moveu, em determinado momento, a economia da 

região. Também a erva mate foi bastante explorada e serviu, entre outros fatores, para dar início a 

colonização do Oeste catarinense. Esse território despertou o interesse da Argentina e do Paraná que 
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se diziam proprietários de parte das terras do Oeste Catarinense durante o processo de colonização. 

Sobre este fato, assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso.  

(    ) A disputa pelas terras do oeste catarinense, pelos argentinos ficou conhecido como “Questão 

de Missiones”.  

(    ) A disputa pelas terras do oeste catarinense, pelos brasileiros ficou conhecido como “Questão 

de Palmas”. 

(   ) Para justificar a posse das terras do oeste catarinense os argentinos afirmavam que o divisor 

entre Brasil e Argentina era o Rio das Antas, conhecido como Rio Peperi-Guaçu após o “Tratado de 

Santo Ildefonso”. 

(   ) O Conflito entre Brasil e Argentina, sobre as terras do Oeste catarinense, foi resolvido pelo 

Presidente dos Estados Unidos da América – Grover Cleveland. 

(    ) Atualmente, no oeste catarinense o marco divisor entre Paraná e Santa Catarina é o Rio Santo 

Antônio. 

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) F, F, V, F, V. 

B) V, F, V, F, V.  

C) V, V, F, V, F. 

D) F, V, V, F, F. 

  

19. A Guerra do Contestado foi um conflito armado entre a população cabocla e os exércitos legais 

do governo brasileiro. O conflito ocorreu entre 1912 e 1916 em uma região rica em madeira e erva-

mate. Referente ao conflito do Contestado assinale a alternativa incorreta. 

A) O conflito do contestado teve característica messiânicas. 

B) Deodato Manuel Ramos, vulgo "Adeodato" foi apontado como um dos últimos líderes dos 

“Revoltosos do Contestado”. 

C) Os caboclos decidiam criar um governo independente à Republica Brasileira sob o comando do 

Monge Antônio Conselheiro. 

D) O primeiro monge que ganhou fama foi João Maria de Agostini que peregrinou pregando e 

atendendo doentes na região do Contestado. 

 

20. Fronteira é um limite (linha) que divide dois países, estados ou cidades. O Brasil possui uma 

extensa fronteira. No total são 15.179km de fronteiras com diversos países da América do Sul. 

Dentre os países abaixo assinale aquele que não faz fronteira com o Brasil. 

A) Suriname. 
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B) Chile. 

C) Venezuela. 

D) Guiana. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

21. Sondagem nasogástrica é um procedimento de urgência que deve ser realizado pela equipe o 

mais precoce possível, quando indicado, nos casos de ingestão acidental ou intencional de 

substâncias tóxicas (medicamentos, plantas etc.), a fim de diminuir a exposição e absorção da 

substância em questão. Quanto mais rápida for a decisão e início do procedimento, maiores são as 

possibilidades de retirada do agente tóxico. Tendo em vista o procedimento de lavagem gástrica, 

considere as alternativas abaixo: 

I. Deve ser utilizado sonda nasogástrica, esta deve ser o mais calibrosa possível para facilitar a 

recuperação do toxicante.  

II. Administram-se pequenas quantidades (máximo 250 ml/vez), visto que volumes maiores podem 

“empurrar” o toxicante para o duodeno. 

III. Quando ocorrer a ingestão de pacotes contendo drogas, a lavagem deve ser realizada o mais 

breve possível. 

IV. É contraindicada a lavagem gástrica quando ocorreu a ingestão de cáusticos ou corrosivos, com 

exceção do Paraquate, que, por ter efeito sistêmico muito importante, mesmo sendo cáustico, a 

lavagem gástrica é indicada. 

V. É contraindicada a lavagem gástrica quando paciente apresentar Hematêmese volumosa.  

De acordo com as assertivas acima sobre lavagem gástrica, assinale a alternativa correta: 

A) I, III, V. 

B) I, III, IV, V. 

C) I, II, IV, V. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

22. O atendimento a pacientes portadores de traumatismos superficiais constitui a maior parte do 

movimento de cirurgia ambulatorial dos hospitais que dispõem de serviço de emergência e, destes, 

grande parte poderia ser resolvida nos serviços de Atenção Primária à Saúde. Conforme Ministério 

da Saúde (2011), caderno nº30 sobre Procedimentos, diante de lesões traumáticas superficiais, é 

imprescindível excluir a presença de lesões profundas, não raro inaparentes, porém usualmente de 
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maior gravidade. Os traumatismos superficiais abertos constituem as feridas, que podem ser 

classificadas de diversas formas. Identifique o tipo de ferida quanto sua respectiva classificação: 

I. Feridas incisas. 

II. Feridas contusas. 

III. Feridas perfurantes. 

IV. Feridas transfixantes. 

 

(    ) São aquelas cujo objeto é geralmente fino e pontiagudo, 

capaz de perfurar a pele e tecidos subjacentes, produzindo 

lesão cutânea puntiforme ou linear, de bordas regulares ou 

não. A profundidade atingida não pode ser estabelecida à 

simples inspeção. 

(  ) São aquelas produzidas por objeto de natureza 

geralmente romba, capaz de romper a integridade da pele, 

produzindo feridas irregulares, retraídas e com bordas muito 

traumatizadas. Essas feridas vão desde as simples lacerações 

até as complexas com sangramento, contaminação e perda de 

substância. 

(   ) Constituem uma variedade de ferida perfurante ou 

penetrante, na qual o objeto vulnerante é capaz de penetrar e 

atravessar os tecidos de determinado órgão em toda a sua 

espessura. 

(    ) São aquelas produzidas por agentes cortantes, afiados, 

capazes de cortar a pele produzindo ferida linear, com bordas 

regulares e pouco traumatizadas. O exemplo clássico é a 

ferida cirúrgica. 

 Assinale a alternativa que contem a sequência correta: 

A) II, IV, I, III. 

B) III, II, IV, I. 

C) I, II, III, IV. 

D) IV, II, III, I.  

 

23. Coberturas podem ser utilizadas para o tratamento de feridas agudas e crônicas. É um meio 

terapêutico que consiste na limpeza e aplicação de uma cobertura em uma ferida, quando 

necessário, com a finalidade de promover a rápida cicatrização e prevenir a contaminação ou 

infecção. Quanto ao tipo de cobertura, indicação e tipo de cobertura a ser utilizada nas feridas, 

conforme Caderno de Atenção Primaria nº 30 do Ministério da Saúde, considere as alternativas a 

seguir: 
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I. Hidrocoloide.    

II. Alginato de Cálcio. 

III. Sulfadiazina de Prata.  

IV. Ácidos Graxos essenciais (AGE).  

 

(  ) Feridas exsudativas, com ou sem sangramento, 

cavitárias, tunelizadas, com ou sem infecção. 

(  ) Prevenção e tratamento de feridas abertas não 

infectadas. Utiliza-se em feridas abertas, com leve à 

moderada exsudação, prevenção ou tratamento de 

úlceras de pressão não infectadas.  

(  ) Prevenção de úlceras de pressão, tratamento de 

feridas abertas com ou sem infecção.  

(   ) Indicado para tratar queimaduras, lesões infectadas 

ou com tecido necrótico. 

Assinale a alternativa que contém a sequência correta: 

A) III, I, IV, II. 

B) II, I, III, IV. 

C) I, II, IV, III. 

D) II, I, IV, III. 

 

24. O exame físico é a avaliação céfalo-caudal do paciente, que fornece informações objetivas e 

permite que o enfermeiro faça avaliações clínicas. O exame clínico e exame físico é composto por 

várias etapas, entre elas: entrevista, exame físico, inspeção e palpação, percussão e ausculta. 

Quantos aos sinais semiológicos importantes que podem ser encontrados, assinale a alternativa 

correta. 

A) Sinal de Blumberg indica sinal de colecistite aguda, é definido como dor intensa quando o 

examinador solicita que o paciente respire profundamente.   

B) Sinal de Murphy é realizado com uma punho-percussão súbita pelo profissional da saúde, pode 

despertar dor na vigência de afecções renais e uretéricas. 

C) Sinal de Giordano é definido com dor ou piora da dor a compressão e descompressão súbita no 

ponto de McBurney. A sua presença é sinal sugestivo do diagnóstico de Apendicite.  

D) Sinal do Piparote é realizado quando fazemos a percussão no abdome e notamos a propagação 

de uma onda de líquido acumulado. É sinal indicativo de ascite.  

 

25. Conforme Manual de Reabilitação na Hemofilia do Ministério da Saúde, a Hemofilia é uma 

doença genética com herança recessiva, resultado de mutações nos genes que codificam os fatores 

VIII ou IX da coagulação. Em aproximadamente 30% dos casos de Hemofilia, não há relato de 

casos semelhantes na família, sendo estes resultantes de novas mutações que podem ocorrer tanto 
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em mulheres quanto em homens. Na Hemofilia ocorre uma redução da formação de trombina, fator 

essencial para a coagulação do sangue. Assinale a alternativa correta: 

A) Para o paciente com Hemofilia (leve, moderada ou grave), o esporte de competição está 

contraindicado, exceto em raríssimas situações, uma vez que o esporte competitivo requer um 

treinamento rigoroso e constante, exigindo uma sobrecarga física incompatível com a enfermidade 

deste paciente. 

B) O desenvolvimento de uma boa musculatura ajuda a proteger as articulações das manifestações 

hemorrágicas. Não deve-se incentivar a pratica de atividades físicas e desportivas na infância, 

considerando-se as aptidões individuais, o desejo e os riscos destas atividades. 

C) A Hidroterapia é uma técnica indicada para melhorar o déficit de força muscular e a mobilidade 

articular. O calor da água (33° a 38°) é eficaz para permitir os movimentos sem dores articulares e 

musculares, além do relaxamento muscular. O movimento dentro da água produz aumento dos 

efeitos da força de gravidade, permitindo a realização da atividade muscular assistida, livre ou 

resistida. 

D) Na Hemofilia A, ocorre deficiência do fator IX (FIX), e na Hemofilia B, do fator VIII (FVIII). 

 

26. A resposta orgânica ao estresse grave e ao trauma cirúrgico é complexa e integrada e sua 

finalidade básica é a restauração da homeostase. Na maioria dos casos, a resposta é harmônica e 

ordenada, conduzindo o paciente à cura. No entanto, quando a resposta é excessiva, pode ocorrer 

um desequilíbrio profundo da homeostase, com bloqueio metabólico de vários órgãos, e a resultante 

final é a morte. Normalmente, passado o estresse cirúrgico, a maioria dos pacientes recuperam as 

principais funções vitais, em quatro a cinco dias. Contudo, em alguns pacientes, o processo de 

estresse nunca se resolve e uma disfunção de órgãos, do tipo sequencial, se instala. O quadro inicial 

é conhecido por provocar, exceto.  

A) Alterações do estado da consciência e taquipnéia. 

B) Febre, aumento da uréia e da creatinina plasmática.  

C) Leucocitose, hiperbilirrubinemia, hipoxemia, hipocapnia, acidose metabólica. 

D) Bradipnéia, diminuição da uréia e creatinina plasmática.  

 

27. A lesão por queimadura é causada pela transferência de calor de uma fonte térmica para o 

corpo, por exposição a determinadas substâncias químicas ou por exposição à radiação. 

Queimaduras são classificadas de acordo com sua gravidade, tipo, profundidade de destruição 

tissular (grau) e extensão (extensão da área de superfície corporal queimada). As manifestações 
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clínicas variam de acordo com profundidade, grau, localização e mecanismo da lesão. Quanto as 

manifestações clínicas, assinale a alternativa correta. 

A) Queimadura de primeiro grau (espessura parcial): formigamento, hiperestesia, dor aliviada pelo 

resfriamento, áreas eritematosas que empalidecem com a pressão, edema mínimo ou ausente, 

possíveis bolhas, descamação, prurido 

B) Queimadura de segundo grau: dor; hiperestesia; sensível a correntes de ar; formação de bolhas 

com base avermelhada mosqueada; ruptura da epiderme; superfície exsudativa; edema.  

C) Queimaduras de terceiro grau (envolve somente epiderme): apresenta mioglobinúria, possível 

ocorrência de hemólise, pele carbonizada. 

D) Queimadura de quarto grau (de espessura total, não incluindo gordura, fáscia, músculo e/ou 

osso): dormência (insensível); choque; mioglobinúria; possível ocorrência de hemólise; os possíveis 

pontos de contato podem ser visíveis (p. ex., feridas de entrada e saída nas queimaduras elétricas); 

pele pálida e branca, castanho-avermelhada, coriácea ou carbonizada; vasos coagulados podem ser 

visíveis; edema.  

 

28. É importante a identificação da incidência e ocorrência de determinadas doenças quanto ao seu 

nível de alcance, para assim realizar um planejamento de saúde e intervenções, para a melhora da 

qualidade e prevenção de saúde, bem como controle de surtos. Referente a alguns conceitos básicos 

utilizados na atenção básica, assinale a alternativa incorreta.  

A) Epidemia é a elevação brusca, inesperada e temporária da incidência de determinada doença, 

ultrapassando os valores esperados para a população no período em questão.  

B) Pandemia é a ocorrência epidêmica caracterizada por uma larga distribuição espacial, atingindo 

várias nações.  

C) Endemia refere-se a uma doença habitualmente presente entre os membros de um determinado 

grupo, dentro dos limites esperados, em uma área geográfica não definida, por um período de tempo 

pré determinado. 

D) Epidemiologia pode ser definida como o estudo da ocorrência, da distribuição e dos fatores 

determinantes da saúde e eventos relacionados à saúde em populações humanas, com o propósito de 

promoção da saúde e prevenção de doenças.  

 

29. Os indicadores de saúde fornecem informações relevantes sobre determinados atributos e 

dimensões relacionados às condições de vida da população e ao desempenho do sistema de saúde. 

Através de indicadores de saúde, podemos descrever as condições de saúde da população e as suas 
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características demográficas. Quanto a esses indicadores, assinale as alternativas abaixo com (V) 

verdadeiro ou (F) falso. 

(   ) Indicadores de morbidade: indicam a incidência e prevalência de doenças. 

(  ) Indicadores demográficos: indicam, por exemplo, escolaridade, renda, moradia e emprego da 

população. 

(  ) Indicadores de mortalidade: indicam a mortalidade através, por exemplo, da taxa de mortalidade 

geral, taxa de mortalidade infantil, taxa de mortalidade por grupos de causas (como doenças 

cardiovasculares, respiratórias e câncer) e razão de mortalidade materna. 

( ) Indicadores relacionados à nutrição, crescimento e desenvolvimento: indicam, por exemplo, 

proporção de nascidos vivos com baixo peso e proporção de adultos com obesidade. 

(  ) Indicadores socioeconômicos: indicam, por exemplo, distribuição da população segundo sexo e 

idade. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) V, F, V, V, F. 

B) V, F, F, V, V. 

C) F, V, V, F, V. 

D) V, F, V, F, F. 

 

30. Na definição de saúde como um direito de todos e um dever do Estado, a inclusão da saúde no 

texto constitucional gerou um conjunto de Leis além de inúmeros decretos e portarias, voltadas à 

organização do Sistema Único de Saúde. Associe as Leis e a Constituição abaixo com sua 

definição: 

I. Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

II. Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990. 

III. Constituição federal de 1988. 

IV. Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999.  

( ) Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária e dá outras providências. 

(  ) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre 

as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 

providências. 

( ) 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. 
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(  ) Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 

Assinale a alternativa que contem a sequência correta de cima para baixo: 

A) III, II, IV, I. 

B) IV, II, III, I. 

C) IV, I, III, II.  

D) II, III, I, IV. 

 

31. Quanto aos métodos de anticoncepção pós parto e pós aborto, assinale a alternativa incorreta: 

A) A minipílula, que contém apenas progestogênio, em baixa dosagem, pode ser utilizada pela 

mulher que está amamentando. O seu uso deve ser iniciado após seis semanas do parto. 

B) O anticoncepcional injetável trimestral pode ser utilizado pela mulher que está amamentando. O 

seu uso deve ser iniciado após seis semanas do parto. 

C) O DIU é um método contraindicado para ser utilizado pela mulher pós parto. Seu uso é 

permitido após seis meses do parto.  

D) Os anticoncepcionais hormonais combinados, que contêm estrogênio e progesterona (pílulas 

combinadas e injetável mensal), não devem ser usados em lactantes.  

 

32. Os serviços de saúde devem ser organizados em níveis crescentes de complexidade, 

circunscritos a uma determinada área geográfica, planejados a partir de critérios epidemiológicos, 

e com definição e conhecimento da população a ser atendida. Conforme o Ministério da Saúde 

são diretrizes Organizacionais do Sistema Único de Saúde: 

A) Regionalização, Hierarquização, Descentralização. 

B) Equidade, Integralidade, Participação Social. 

C) Hierarquização, Descentralização, Participação Social, Universalidade. 

D) Equidade, Hierarquização, Descentralização, Participação Social. 

 

33. Resolução – RDC nº 15, de 15 de março de 2012 dispõe sobre requisitos de boas práticas para o 

processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Quanto as etapas e formas de 

processamentos de produtos, assinale a alternativa incorreta: 

A) Produtos para saúde classificados como críticos devem ser submetidos ao processo de 

esterilização, após a limpeza e demais etapas do processo. 

B) Produtos para saúde classificados como semicríticos devem ser submetidos, no mínimo, ao 

processo de desinfecção de alto nível, após a limpeza. 
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C) Produtos para saúde semicríticos utilizados na assistência ventilatória, anestesia e inaloterapia 

devem ser submetidos à limpeza e, no mínimo, à desinfecção de nível intermediário, com produtos 

saneantes em conformidade com a normatização sanitária. 

D) Produtos para saúde utilizados na assistência ventilatória e inaloterapia, poderão ser submetidos 

à desinfecção por métodos de imersão química líquida com a utilização de saneantes a base de 

aldeídos. 

  

34. Conforme as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2017-2018) a cetoacidose 

diabética é uma complicação grave que pode ocorrer durante a evolução do diabetes mellitus tipos 1 

e 2 (DM1 e DM2). A cetoacidose diabética apresenta-se em aproximadamente 25% dos pacientes 

no momento do diagnóstico do DM1, sendo a causa mais comum de morte entre crianças e 

adolescentes com DM1, também é responsável por metade das mortes nesses pacientes com menos 

de 24 anos. As equipes de saúde devem estar preparadas e saber identificar precocemente seus 

sinais. Quanto aos sinais de cetoacidose. Assinale a alternativa correta: 

A) Poliúria, polidipsia e respiração de Kussmaul. 

B) Edema, polidipsia, ganho de peso e respiração de Kussmaul. 

C) Disúria e Poliúria. 

D) Dor precordial, hipopneia, confusão mental e edema.  

 

35. De acordo com a Organização Mundial da Saúde para fins operacionais de tratamento da 

Hanseníase, os doentes são classificados em Paucibacilares ou Multibacilares. Quanto a 

Classificação de Madri sobre os sintomas e sinais na pele, nervos e formas da doença, assinale a 

alternativa correta: 

A) Hanseníase Indeterminada (Paucibacilar): Manifesta-se por uma placa (mancha elevada em 

relação à pele adjacente) totalmente anestésica ou por placa com bordas elevadas, bem limitadas e 

centro claro (forma de anel ou círculo). 

B) Hanseníase Dimorfa (Multibacilar): Caracteriza-se, geralmente, por mostrar várias manchas de 

pele avermelhadas ou esbranquiçadas, com bordas elevadas, mal delimitadas na periferia, ou por 

múltiplas lesões bem delimitadas semelhantes à lesão tuberculóide, porém a borda externa é 

esmaecida.  

C) Hanseníase Tuberculóide (Paucibacilar): A lesão de pele geralmente é única, mais clara do que a 

pele ao redor (mancha), não é elevada (sem alteração de relevo), apresenta bordas mal delimitadas, 

e é seca. Há perda da sensibilidade térmica e/ou dolorosa, mas a tátil geralmente é preservada. 
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D) Hanseníase Virchowiana (Multibacilar): É a forma menos contagiosa da doença. O paciente 

virchowiano não apresenta manchas visíveis; a pele apresenta-se avermelhada, seca, infiltrada, 

cujos poros apresentam-se dilatados, poupando geralmente couro cabeludo, axilas e o meio da 

coluna lombar.  

 

36. O (A)_________________ tem como objetivo identificar os problemas de saúde mais 

importantes na área, detectando áreas e grupos populacionais de maior risco, pontos cruciais para o 

planejamento em saúde. Compreende um momento utilizado para elaboração do Plano de Saúde, no 

âmbito do sistema de planejamento do SUS. A alternativa que preenche a lacuna apresentada no 

enunciado do texto é: 

A) Formulação dos objetivos, diretrizes e metas. 

B) Levantamento de Problemas. 

C) Analise situacional. 

D) Gestão em saúde. 

 

37. Fazendo parte do Sistema de Informação da Saúde, o Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (Sinan) foi criado pelo Ministério da Saúde em 1993. O Sinan é alimentado por, 

assinale a alternativa correta: 

A) Principalmente por dados de notificação e investigação de casos de doenças e agravos que 

constam da Lista Nacional de Doenças e Agravos de Notificação Compulsória. 

B) Somente pelos casos notificados de doenças e agravos que constam na Lista Nacional de 

Doenças e Agravos de Notificação Compulsória. 

C) Principalmente pela notificação e investigação exclusiva de casos suspeitos ou confirmados de 

doenças que constam na Lista Nacional de Doenças e Agravos de Notificação Compulsória. 

D) Somente pelos casos investigados de doenças e agravos que constam da Lista Nacional de 

Doenças e Agravos de Notificação Compulsória. 

 

38. Os sinais de gravidez são as adaptações fisiológicas que acontecem no organismo da mulher. Os 

sinais e sintomas presuntivos são as mudanças sentidas pela mulher, entre elas amenorreia, fadiga, 

náuseas e vômitos, mudança nas mamas, entre outras. Durante a consulta de Enfermagem através 

do exame físico e inspeção, sinais e sintomas prováveis podem ser encontrados, assinale a 

alternativa correta em relação ao sinal e sua respectiva definição: 

A) Sinal de Halban – Aréola secundária mais clara. 

B) Sinal de Hunter – Lanugem na face materna. 
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C) Sinal de Kluge – Mucosa vaginal violácea. 

D) Sinal de Hegar – Escurecimento da cicatriz umbilical. 

 

39. Conforme Lei do Exercício Profissional de Enfermagem – Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, 

“Art.11, alínea g: O enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe: assistência 

de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera”. O profissional enfermeiro pode acompanhar 

inteiramente o pré-natal de baixo risco na rede básica de saúde, de acordo com o Ministério de 

Saúde e conforme garantido pela Lei do Exercício Profissional, regulamentada pelo decreto nº 

94.406/87. Sobre o cronograma de consulta de enfermagem, assinale a alternativa correta: 

A) Até 26º semana – mensalmente. Da 26º até a 36º semana – quinzenalmente. Da 36º até a 41º 

semana semanalmente. 

B) Até 28º semana – mensalmente. Da 28º até a 38º semana – quinzenalmente. Da 38º até a 41º 

semana – semanalmente. 

C) Até 22º semana – mensalmente. Da 22º até a 36º semana – quinzenalmente. Da 36º até a 41º 

semana – semanalmente. 

D) Até 28º semana – mensalmente. Da 28º até a 36º semana – quinzenalmente. Da 36º até a 41º 

semana – semanalmente. 

 

40. Conforme Estatuto do Idoso, Art. 3.º “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”. A Lei que dispõe sobre o Estatuto do 

Idoso é a Lei: 

A) Lei nº 8.842, de 4 de Janeiro de 1994. 

B) Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003. 

C) Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990. 

D) Lei nº 13.146, de 6 de Julho de 2015. 

 

 


