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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.  

 

 

 

 

 



Concurso Público - Prefeitura Municipal de Romelândia - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 01/2018 

2 

Prova Técnico em Enfermagem 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

 

Língua Portuguesa 

 

A incapacidade de ser verdadeiro 

 

Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo dois 

dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na 

semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua. Desta vez Paulo 

não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante quinze dias. Quando o 

menino voltou falando que todas as borboletas da Terra passaram pela chácara de Siá Elpídia e 

queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao 

médico. Após o exame, o Dr. Epaminondas abanou a cabeça: 

– Não há nada a fazer, Dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia.” 

(ANDRADE, Carlos Drummond de. A incapacidade de ser verdadeiro. In: Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova 

Aguilar, 1988.) 

 

01. Sobre o texto, A incapacidade de ser verdadeiro, é correto o que se afirma em:  

A) Trata-se de um poema. 

B) Trata-se de um conto. 

C) Trata-se de uma anedota. 

D) Trata-se de uma piada. 

 

02. Leia os textos I e II para responder à questão. 

Texto I 

Prosopopeia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir ações, pensamentos, sentimentos 

a seres inanimados ou irracionais. (CIPRO, Neto Pasquale. Gramática da Língua Portuguesa. SP:Scipione, 1998) 

Texto II 

O vento e eu 

O vento morria de tédio 

Porque apenas gostava de cantar 

Mas não tinha letra alguma para a sua própria voz, 

Cada vez mais vazia… 

Tentei então compor-lhe uma canção 

Tão comprida como a minha vida 

E com aventuras espantosas que eu inventava de súbito, 
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Como aquela em que menino eu fui roubado pelos ciganos 

E fiquei vagando sem pátria, sem família, sem nada neste vasto mundo… 

Mas o vento, por isso 

Me julga agora como ele… 

E me dedica um amor solidário, profundo! 

(QUINTANA, Mario, Velório sem defunto, Porto Alegre: Mercado Aberto, 1990.) 

 

Considerando os textos I e II e o contexto do texto II, assinale a alternativa em que há prosopopeia: 

A) “Tentei então compor-lhe uma canção”.  

B) “Tão comprida como a minha vida”. 

C) “E fiquei vagando sem pátria, sem família, sem nada neste vasto mundo...”. 

D) “O vento morria de tédio”; “Me julga agora como ele...”. 

 

Nova arma nuclear russa tem potencial para provocar tsunamis 

 

A Copa do Mundo na Rússia já acabou e agora a pátria de Putin está empenhada em outros 

assuntos, como a construção de novas armas de destruição em massa. Em sua conta oficial no 

YouTube, o governo russo tem exibido uma série de novas armas nucleares. 

No meio deste arsenal, uma peça se destaca: um drone subaquático batizado de Poseidon. 

Capaz de combater porta-aviões inimigos e atingir instalações costeiras a distâncias 

intercontinentais, o Poseidon foi descrito pela agência de notícias estatal russa Tass como “um 

sistema 100% invencível frente às contramedidas inimigas”. 

O drone tem o poder de detonação de 2 megatons, o que parece pouco comparado à 

poderosa Tsar, que pertenceu à União Soviética, com os seus 50 megatons. Acontece que o perigo 

de Poseidon não está apenas na sua força bruta, mas na forma como é lançado. Segundo 

especialistas, a arma pode produzir tsunamis similares ao que causou o desastre nuclear em 

Fukushima, no Japão, em 2011. 

O físico Rex Richardson disse ao Business Insider: “Uma arma nuclear de 20 toneladas bem 

situada perto de uma costa marítima certamente poderia gerar energia suficiente para igualar o 

tsunami de 2011, talvez muito mais.” Além disso, a radiação emitida ainda seria capaz de 

contaminar água, solo e ar da região por décadas. 

 

03. O tema principal do texto é: 

A) O poder de devastação do Poseidon. 

B) Comparação entre Poseidon e a poderosa Tsar da União Soviética. 
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C) Informação sobre os assuntos do governo russo após a copa. 

D) Criação de uma arma nuclear e seus possíveis efeitos. 

 

04. Assinale a alternativa que expressa opinião, considerando o texto, Nova arma nuclear russa tem 

potencial para provocar tsunamis: 

A) Capaz de combater porta-aviões inimigos e atingir instalações costeiras a distâncias 

intercontinentais, o Poseidon foi descrito pela agência de notícias estatal russa Tass como “um 

sistema 100% invencível frente às contramedidas inimigas”. 

B) Segundo especialistas, a arma pode produzir tsunamis similares ao que causou o desastre nuclear 

em Fukushima, no Japão, em 2011. 

C) A Copa do Mundo na Rússia já acabou e agora a pátria de Putin está empenhada em outros 

assuntos, como a construção de novas armas de destruição em massa. 

D) Em sua conta oficial no YouTube, o governo russo tem exibido uma série de novas armas 

nucleares. 

 

05. “O governo russo tem exibido uma série de novas armas nucleares”. No contexto do texto, o 

sentido da palavra em destaque é: 

A) Exposto. 

B) Produzido. 

C) Ocultado. 

D) Apontado. 

 

06. Assinale a alternativa em que todas as palavras são proparoxítonas: 

A) Marítima – décadas – agência – Soviética – pátria. 

B) Marítima – décadas – físico – súbito – subaquático. 

C) Marítima – Rússia – invencível – Soviética – subaquático. 

D) Notícias – décadas – série – Soviética – subaquático. 

 

07. Dentre as alternativas a seguir, assinale a que está de acordo com a norma padrão da Língua 

Portuguesa: 

A) Assistimos a copa enquanto o Brasil jogava. 

B) Assistimos à copa enquanto o Brasil jogava. 

C) Temos certeza que a inflação se manterá alta. 

D) Precisam-se de bons funcionários. 
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08. Em todas as frases, a palavra em destaque é um verbo, exceto em: 

A) No meio deste arsenal, uma peça se destaca. 

B) O perigo de Poseidon não está apenas na sua força bruta, mas na forma como é lançado. 

C) O governo russo tem exibido uma série de novas armas nucleares. 

D) A pátria de Putin está empenhada em outros assuntos. 

 

09. O uso da vírgula está adequado na alternativa: 

A) O governo russo tem exibido uma série de novas armas nucleares, em sua conta oficial no 

YouTube. 

B) A arma pode produzir tsunamis similares ao que causou o desastre nuclear, no Japão. 

C) A Copa do Mundo, em 2018, na Rússia, já acabou. 

D) A radiação emitida, ainda seria capaz de contaminar água. 

 

10. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente: 

A) Intoxicação – mexer – enchergar – compreensão – excessão. 

B) Intoxicação – mexer – enxergar – compreensão – exceção. 

C) Intoxicação – mecher – enxergar – compreensão – excesão. 

D) Intoxicação – mexer – enchergar – compreenção – exceção. 

 

Matemática 

 

11. No estudo das probabilidades sabe-se que a probabilidade de uma mãe ter um filho do sexo 

feminino é de P(x)= 50%. Pergunta-se qual a probabilidade dessa mesma mulher em três gestações 

“DIFERENTES” ter três filhos do sexo feminino? 

A) P (F,F,F) = 12,5% . 

B) P (F,F,F) = 25%. 

C) P (F,F,F) = 6,25%. 

D) P (F,F,F) = 100%. 

 

12.  Pedro João Salviano é vendedor (representante) de uma empresa de alimentos. Viaja de cidade 

em cidade para mostrar os seus produtos. Certo dia ele foi da Cidade A até a cidade B, com 

velocidade de 80 Km/h e levou 480 minutos para concluir a viagem. Noutro dia de viagem ele fez o 

mesmo trajeto (da cidade A até a cidade B), com uma diferença que aplicou uma velocidade média 

de 100 Km/h. Quanto tempo ele levou para realizar a segunda viagem? 
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A) Tempo = 6 horas. 

B) Tempo = 8 horas. 

C) Tempo = 60 horas. 

D) Tempo = 6,4 horas. 

 

13. O Banco American’s Box concede empréstimo para os seus correntistas para pagamento em 30 

dias. No final do período o correntista pagará com um acréscimo de 4,5% sobre o que foi 

emprestado. Quanto será pago pelo correntista se este aceitar o empréstimo oferecido no valor de 

R$ 15.500,00? 

A) Pagamento de R$ 16.000,00. 

B) Pagamento de R$ 20.000,00. 

C) Pagamento de R$ 16.197,50. 

D) Pagamento de R$ 15.045,00. 

 

14. Estamos passando por uma certa crise comercial (financeira), no Brasil as empresas que 

produzem mercadorias (principalmente roupas) estão propondo para os lojistas a seguinte situação: 

Se o lojista comprar R$ 100.000,00, o representante (vendedor ambulante) aplicará dois descontos 

“sucessivos” de 10% + 8%. Qual o valor que o comprador pagará por essa compra sugerida de R$ 

100.000,00? 

A) Valor = R$ 82.000,00. 

B) Valor = R$ 82.600,00. 

C) Valor = R$ 82.800,00. 

D) Valor = R$ 100.000,00.  

 

15. Um agricultor construiu um sistema para coleta de água da chuva, com formato de um 

paralelepípedo. A caixa d’água possui 2 metros de comprimento, 150 centímetros de largura e 80 

centímetros de altura. Qual o volume em litros que se pode armazenar nesse sistema montado na 

propriedade rural? 

A) Volume = 2.400 litros. 

B) Volume = 2.200 litros. 

C) Volume = 240 litros. 

D) Volume = 24.000 litros. 
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Conhecimentos gerais 

 

16. O município de Romelândia integra o estado de Santa Catarina e no que tange a suas 

atribuições, visa em seu território e competência, seu desenvolvimento com a construção de uma 

sociedade 

A) Injusta e solidária. 

B) Com ofensa a dignidade da pessoa humana. 

C) Fundamentada nos valores sociais do trabalho. 

D) Fundamentada no desrespeito ao pluralismo político. 

 

17. Compete ao município de Romelândia, exceto: 

A) Legislar sobre assuntos de interesse local. 

B) Suplementar a legislação Federal e Estadual no que couber. 

C) Criar, organizar e suprimir distritos, sem observar a Lei Estadual. 

D) Prestar, com cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à 

saúde da população.  

 

18. Compete privativamente ao município de Romelândia. 

A) Elaborar e executar o plano diretor como instrumento básico da política de desenvolvimento e 

expansão urbana. 

B) Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. 

C) Propiciar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. 

D) Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar.  

 

19. Assinale a alternativa que apresenta corretamente todos os municípios com os quais Romelândia 

faz divisa: 

A) São Miguel da Boa Vista, Santa Terezinha do Progresso, Campo Erê, Anchieta, Barra Bonita, 

São Miguel do Oeste e Flor do Sertão. 

B) Maravilha, Santa Terezinha do Progresso, Campo Erê, Anchieta, Barra Bonita, São Miguel do 

Oeste e Flor do Sertão. 

C) São Miguel da Boa Vista, Santa Terezinha do Progresso, Descanso, Anchieta, Barra Bonita, São 

Miguel do Oeste e Flor do Sertão. 

D) São Miguel da Boa Vista, Santa Terezinha do Progresso, Campo Erê, Anchieta, Barra Bonita, 

Modelo e Flor do Sertão. 
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20. Em relação as regiões do Estado de Santa Catarina, preencha as lacunas do texto abaixo e 

assinale a alternativa correta. 

O _____ é considerado uma das mais importantes áreas de biodiversidade marinha do Brasil. A 

região _____ do Estado concilia uma economia dinâmica, com indústrias do ramo eletro – metal – 

mecânico, divide espaço com as densas florestas da Serra do Mar e as águas da baía de Babitonga. 

No _____, se destacam paisagem de morros, matas, rios e cachoeiras e é um forte atrativo para os 

ecoturistas. No ____ é rico em florestas, nativas e provenientes de reflorestamento, onde se 

concentra o pólo silvicultural catarinense - o mais expressivo da América Latina, abrangendo 

indústrias madeireiras, moveleiras, de papel e papelão. No ____, o frio e o turismo rural são os 

grandes atrativos desta região, que tem como atividades econômicas a pecuária e a indústria 

florestal. Por conta das paisagens bucólicas e da neve que se precipita em algumas cidades, todos os 

anos, o Planalto recebe milhares de visitantes no inverno. No ____ do Estado o extrativismo 

mineral e indústria cerâmica são as principais atividades econômicas. Já no ____, a economia está 

baseada na agroindústria, criação de bovinos e produção de maçã. O ____ é considerado o "celeiro" 

de Santa Catarina, de onde sai boa parte da produção brasileira de grãos, aves e suínos. 

Fonte: www.gov.sc/geografia.htm 

A) Litoral, Planalto Norte, Vale do Itajaí, Norte, Planalto Serrano, Sul, Meio-Oeste, Oeste. 

B) Vale do Itajaí, Oeste, Meio-Oeste, Norte, Litoral, Planalto Norte, Planalto Serrano, Sul. 

C) Meio-Oeste, Litoral, Norte, Vale do Itajaí, Planalto Norte, Planalto Serrano, Sul, Oeste. 

D) Litoral, Norte, Vale do Itajaí, Planalto Norte, Planalto Serrano, Sul, Meio-Oeste, Oeste. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

21. As queimaduras são lesões que danificam os tecidos corporais e acarreta a morte celular, o 

principal órgão atingido pelas queimaduras é a pele. Quanto ao tratamento e condutas de 

emergência das queimaduras, assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso. 

(    ) Remover roupas, joias, anéis, piercings e próteses. 

(   ) Obter, preferencialmente, acesso venoso periférico de menor calibre, mesmo em área queimada, 

e somente na impossibilidade desta utilize acesso venoso central. 

(    ) Interromper o processo de queimadura assim que possível.  

(    ) Manter a cabeceira elevada (30°).  

(   ) Caso a queimadura seja por agente químico a equipe responsável pelo primeiro atendimento 

não precisa utilizar equipamentos de proteção para evitar o contato com o agente químico.  

A sequência correta de cima para baixo é: 

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

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

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

 

22. “A (O) ______________________ 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”. 

Assinale a alternativa correta que completa o trecho acima: 

A) Decreto no 7.508/2011. 

B) Lei nº 12.864/2013. 

C) Lei nº 8142/90. 

D) Lei nº 8080/90. 

 

23. O conhecimento sobre epidemiologia contribui para a prevenção de riscos, para proteger a saúde 

e promover a melhoria das condições de vida. Tem como um dos objetivos quantificar as 

frequências com que os problemas de saúde ocorrem. Medidas de frequência de doença são 

conceitos importantes a serem levados em consideração no momento de estudo da epidemiologia. A 

frequência de casos novos de uma determinada doença ou problema de saúde num determinado 

período de tempo, oriundos de uma população sob risco de adoecimento no início da observação, 

são os indivíduos não doentes no início do período de observação, sob risco de adoecimento. É, 

portanto uma medida dinâmica, pois expressa mudanças no estado de saúde e denomina-se, assinale 

a alternativa correta: 

A) Incidência. 

B) Prevalência. 

C) Indicador. 

D) Morbimortalidade.  

 

24. Os curativos têm como objetivo proporcionar um ambiente propício para cicatrização, proteção 

contra e traumas mecânicos. Devem ser realizados respeitando as técnicas assépticas. Existem 

disponíveis no mercado diversas substâncias e produtos que podem ser utilizadas em curativos de 

acordo com as características das lesões. De acordo com o produto e sua indicação/contraindicação 

associe as descritivas abaixo: 

I. Carvão ativado. 

II. TCM (dersani). 

( ) Seu efeito na ferida resseca os tecidos, é 

contraindicado em algumas situações pois impossibilita 
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III. Permaganato de Potássio. 

 

que o leito da ferida se torne úmido. 

(  ) Indicada(o) em feridas com grande quantidade 

exsudato e odor fétido, ação de absorção bactericida e 

desodorizante. 

(   ) Protege e hidrata o leito da ferida, restaura a pele na 

formação de tecido sadio ou de granulação. 

Assinale a alternativa que contém a ordem correta: 

A) II, I, III. 

B) III, I, II. 

C) I, III, II. 

D) III, II, I.  

 

25. Conforme Caderno de Atenção Básica nº 33 Saúde da Criança: Crescimento e Desenvolvimento 

do Ministério da Saúde, nos traz aspectos gerais sobre os cuidados e parâmetros de 

desenvolvimento da saúde da criança. Sinais vitais são importantes indicativos a serem aferidos e 

verificados tanto nas Unidades Básicas, quanto em visitas domiciliares. Quanto a frequência 

cardíaca (FC) considerada normal para criança de 2 anos, assinale a alternativa correta: 

A) Variação de 80 a 130 bpm. Com média normal de 110 bpm.  

B) Variação de 70 a 120 bpm. Com média normal de 100 bpm. 

C) Variação de 65 a 90 bpm. Com média normal de 85 bpm. 

D) Variação de 90 a 140 bpm. Com média normal de 120 bpm. 

 

26. O posicionamento cirúrgico ou para realização de exames, deve ser realizado baseando-se na 

aplicação de conhecimentos relacionados às implicações anatomofisiológicas de cada posição, 

associado ao tipo de cirurgia/exame, ao tempo do procedimento e aos recursos de segurança 

disponíveis, para que não ocasione complicações. Para o maior conforto do paciente deve-se 

respeitar o alinhamento corporal, promover ótima exposição e acesso para realização do 

procedimento/exame, não prejudicar as funções circulatória e respiratória, proteger a integridade 

neuromuscular e cutânea, manter a dignidade e privacidade do paciente, prover bem-estar e 

segurança. Analise as afirmativas a seguir: 

I. Posição de SIMS, nesta posição o paciente é posto em decúbito lateral esquerdo com os membros 

inferiores esticados. Não é necessário realizar o alinhamento esternal. 

II. Posição de Litotomia, paciente fica em posição supina com MMII abertos e elevados, com 

alinhamento mento-esternal.  
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III. Posição de Trendelenburg consiste em inclinar inferiormente a parte superior do corpo, 

mantendo a cabeça numa linha mais baixa que a dos membros inferiores. 

IV. Posição Prona é ideal para realização de procedimentos na região abdominal e na região das 

mamas.  

De acordo com as assertivas acima, sobre posicionamento está correto o que está previsto nas 

assertivas: 

A) I, III e IV. 

B) II, III e IV. 

C) Apenas as alternativas II e III. 

D) Todas as alternativas estão corretas.  

 

27.  O manejo adequado com Diabetes Mellitus na atenção básica, evita hospitalizações e mortes 

por complicações cardiovasculares e cerebrovasculares. Quanto a utilização da Insulina Regular e 

NPH, assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso. 

(  ) Insulina NPH tem seu início de ação 30-60 min após a administração. 

(  ) Insulina Regular é de ação rápida e a NPH de ação intermediária.  

(  ) A Insulina NPH tem aspecto turvo e a Insulina regular aspecto cristalino. 

(  ) A duração da Insulina NPH é de 8-10 horas e a Insulina Regular 12-18 horas. 

(  ) Insulina Regular tem seu pico 2-3 horas após administração e a NPH 4-10 horas. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

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

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

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

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

 

28. Conforme Protocolo de Suporte Básico de Vida (2016), conhecimentos acerca do Suporte 

Básico de Vida são fundamentais para o primeiro atendimento na atenção básica. Epistaxe é a 

terminologia utilizada para sangramento nasal ativo. Quanto as condutas a serem tomadas no 

atendimento ao paciente com Epistaxe, assinale a alternativa incorreta: 

A) Garantir a permeabilidade das vias aéreas.  

B) Aplicar compressa gelada no dorso nasal, se disponível. 

C) Investigar história de trauma de face, uso de medicações anticoagulantes ou introdução de corpo 

estranho em cavidade nasal. 

D) Manter cabeceira abaixada, não realizar compressão digital na região nasal.  
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29. O Ministério da Saúde disponibiliza o Guia Prático sobre a Hanseníase (2017) e tem por 

objetivo auxiliar os profissionais de saúde no âmbito da vigilância, atenção básica e demais níveis 

de atenção. A Hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo agente etiológico é o 

Mycobacterium leprae, um bacilo álcool-ácido resistente, fracamente gram-positivo, que infecta os 

nervos periféricos e, mais especificamente, as células de Schwann. Quanto a Hanseníase, assinale a 

alternativa incorreta: 

A) A Hanseníase é transmitida por meio de contato próximo e prolongado de uma pessoa suscetível 

(com maior probabilidade de adoecer) com um doente com Hanseníase que não está sendo tratado. 

B) A bactéria é transmitida pelas vias respiratórias (pelo ar), e não pelos objetos utilizados pelo 

paciente. 

C) A Hanseníase pode ser classificada em duas formas: Multibacilar (MB) - Hanseníase 

Tuberculóide ou Indeterminada e Paucibacilar (PB) - Hanseníase Dimorfa ou Virchowiana.  

D) Áreas da pele ou manchas esbranquiçadas (hipocrômicas), acastanhadas ou avermelhadas, com 

alterações de sensibilidade ao calor e/ou dolorosa, e/ou ao tato. 

 

30. A Resolução Cofen nº 429/12 – dispõe sobre o registro das ações profissionais no prontuário do 

paciente, e em outros documentos próprios da enfermagem, independente do meio de suporte, 

tradicional ou eletrônico. Quanto as responsabilidades e deveres assinale a alternativa incorreta: 

A) Assinar as ações de Enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam 

assinadas por outro.  

B) Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, 

competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. 

C) Assegurar a pessoa, família e coletividade, assistência de enfermagem livre de riscos decorrentes 

de imperícia, negligência e imprudência. 

D) Garantir a continuidade da assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, 

mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos 

reivindicatórios da categoria. 

 

31. Conforme Resolução – RDC nº 15, de 15 de Março de 2012, Dispõe sobre requisitos de boas 

práticas para o processamento de produtos para saúde. Sobre a RDC assinale a alternativa correta: 

A) Desinfecção de nível intermediário: Processo físico ou químico que destrói a maioria dos 

microrganismos de artigos semicríticos, inclusive micobactérias e fungos, exceto um número 

elevado de esporos bacterianos. 
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B) Desinfecção de alto nível: Processo físico ou químico que destrói microrganismos patogênicos 

na forma vegetativa, micobactérias, a maioria dos vírus e dos fungos, de objetos inanimados e 

superfícies. 

C) Produtos para saúde Críticos: São produtos para a saúde utilizados em procedimentos invasivos 

com penetração de pele e mucosas adjacentes, tecidos subepteliais, e sistema vascular, porém não 

inclui os produtos para saúde que estejam diretamente conectados com esses sistemas.  

D) Produtos para saúde Semi-Críticos: Produtos que entram em contato com pele não íntegra ou 

mucosas íntegras colonizadas.  

 

32. Quanto aos processos de limpeza, inspeção, preparo e acondicionamento dos produtos para 

saúde, conforme Resolução – RDC nº 15, de 15 de Março de 2012, analise as afirmativas abaixo e 

assinale a alternativa incorreta:  

A) A limpeza dos produtos para saúde, seja manual ou automatizada, deve ser avaliada por meio da 

inspeção visual, com o auxílio de lentes intensificadoras de imagem, de no mínimo oito vezes de 

aumento, complementada, quando indicado, por testes químicos disponíveis no mercado. 

B) É permitido o uso de embalagens de papel kraft, papel toalha, papel manilha, assim como as 

embalagens tipo envelope de plástico transparente desde que estas estejam padronizadas em todas 

as unidades básicas do município.  

C) Não é permitido o uso de caixas metálicas sem furos para esterilização de produtos para saúde. 

D) É obrigatória a identificação nas embalagens dos produtos para saúde submetidos à esterilização 

por meio de rótulos ou etiquetas. 

 

33. Segundo Ministério da Saúde, a hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença crônica 

caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. A pressão alta faz com que 

o coração tenha que exercer um esforço maior do que o normal para fazer com que o sangue seja 

distribuído corretamente no corpo.  A pressão alta é um dos principais fatores de risco para a 

ocorrência de acidente vascular cerebral, aneurisma arterial e insuficiência renal e 

cardíaca. Quanto a sua incidência, causas, sinais e sintomas assinale a alternativa incorreta: 

A) Essa doença é herdada dos pais em 90% dos casos. 

B) São consideradas causas da hipertensão fumo, consumo de bebidas alcoólicas, obesidade. 

C) A incidência da pressão alta é maior em brancos e em diabéticos, e aumenta com a idade.  

D) Principais sintomas são dores no peito, dor de cabeça, tonturas, zumbido no ouvido, fraqueza, 

visão embaçada e sangramento nasal. 
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34. Temos disponível na Estratégia Saúde da Família, penicilina cristalina EV frasco-ampola de 

10.000.000 UI. Foi prescrito 4.800.000 UI. Qual o volume em ml para diluir o pó liofilizado e 

quanto deve ser aspirado dessa solução. Assinale a alternativa correta: 

A) 6ml – 4,8ml. 

B) 10ml – 4,8ml. 

C) 16ml – 6,0ml.  

D) 8ml – 4,0ml. 

 

35. Conforme Ministério da Saúde, o CAPS é um serviço de saúde aberto, personalizado e 

comunitário criado para substituir o hospital psiquiátrico, evitando as internações e promovendo 

a inclusão social e o exercício da cidadania das pessoas que possuem transtornos mentais. 

Assinale a alternativa correta: 

A) A Lei nº 10.218, de 6 de Abril de 2001, dispõe sobre a proteção das pessoas portadoras de 

transtornos mentais. 

B) Os CAPS são regulamentados pela Portaria nº 336/GM, de 19 de Fevereiro de 2002 e 

integram a rede do Sistema Único de Saúde (SUS). 

C) CAPS i, atendimento diário a população com transtornos decorrentes do uso e dependência de 

substâncias psicoativas. Municípios com população acima de 100.000 habitantes.  

D) CAPS ad, atendimento diário de crianças e adolescentes com transtornos mentais. Municípios 

com população acima de 200.000 habitantes. 

 

36. A Resolução RDC Nº. 222, de 28 de março de 2018, regulamenta as Boas Práticas de 

Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde. Quanto aos grupos de resíduos de saúde, 

assinale a alternativa correta: 

A) Resíduos de serviços de saúde do Grupo A: Resíduos contendo produtos químicos que podem 

apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. 

B) Resíduos de serviços de saúde do Grupo B: Resíduos com a possível presença de agentes 

biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção. 

C) Resíduos de serviços de saúde do Grupo C: Resíduos perfurocortantes ou escarificantes, tais 

como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, fios 

ortodônticos cortados, próteses bucais metálicas inutilizadas, pontas diamantadas, lâminas de 

bisturi, lancetas, entre outros. 
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D) Resíduos de serviços de saúde do Grupo D: Resíduos que não apresentam risco biológico, 

químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos 

domiciliares.  

 

37. Quanto a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), em precaução padrão, 

conforme a ANVISA, assinale a alternativa correta: 

A) Precaução por Gotículas é utilizado em pacientes com suspeita de tuberculose resistente, a 

precaução padrão é de higienizar as mãos antes e após o contato com o paciente, utilizar óculos, 

máscara N95 ou avental quando houver risco de contato de sangue ou secreções.  

B) Precaução por Aerossóis é indicado para pacientes com meningites bacterianas, coqueluche, 

difteria, caxumba, influenza, rubéola, etc. 

C) Precaução de Contato é utilizado em infecção ou colonização por microrganismo 

multirresistente, varicela, infecções de pele e tecidos moles com secreções não contidas no curativo, 

impetigo, herpes zoster disseminado ou em imunossuprimido, etc. 

D) Pacientes em precaução de contato utiliza-se Máscara PFF2 (N-95) e o quarto deve ser privativo.  

 

38. A sífilis congênita é o resultado da disseminação hematogênica do Treponema pallidum, da 

gestante infectada não-tratada ou inadequadamente tratada para o seu concepto, por via 

transplacentária. Quanto a Sífilis, assinale a alternativa incorreta: 

A) Sífilis primária - cancro duro, que poderá passar desapercebido na mulher quando localizado nas 

paredes vaginais ou no colo do útero, associado, ou não, à adenopatia satélite. 

B) Sífilis secundária - lesões cutâneo-mucosas generalizadas, poliadenopatia. 

C) Sífilis terciária - lesões cutâneo-mucosas, alterações neurológicas, alterações cardiovasculares e 

alterações ósteo-articulares. 

D) Durante a gravidez o diagnóstico precoce de sífilis materna durante o pré-natal é fundamental, 

realizar o VDRL exclusivamente no terceiro trimestre da gravidez, pois o teste realizado antes deste 

período oferece riscos ao desenvolvimento fetal. 

 

39. A norma regulamentadora – 32 (NR 32) tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para 

a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de 

saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. 

Quanto a NR 32: 

I. Em relação as vestimentas e local, o preparo de quimioterápicos deve seguir as normas comuns 

utilizadas para o preparo de medicamentos em geral. 
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II. Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças 

infectocontagiosas devem conter lavatório em seu interior. 

III. Os equipamentos de proteção individual e as vestimentas para a realização do trabalho são de 

responsabilidade do empregado.  

IV. Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas 

atividades após avaliação médica obrigatória com emissão de documento de liberação para o 

trabalho. 

V. Os trabalhadores que utilizarem objetos perfuro cortantes devem ser os responsáveis pelo seu 

descarte. 

Está correto o que se afirma em: 

A) II, IV, V. 

B) I, III, IV e V. 

C) I, II, III. 

D) Todas as alternativas estão corretas.  

 

40. Os riscos podem ser entendidos como lesões a pessoas, avarias a equipamentos e instalações, 

perda de material em processo ou redução da capacidade de produção. Quanto a classificação dos 

riscos, assinale a alternativa correta: 

A) Riscos Físicos: Decorrentes de movimento inadequados, escorregões, quedas e outras condições 

de insegurança existentes nos locais de trabalho, capazes de provocar lesões a integridade física do 

profissional. 

B) Riscos Mecânicos: São diversas formas de ruídos, pressões anormais, temperaturas extremas, 

radiações e umidade. 

C) Riscos Químicos: Incluem todas as substâncias que possam penetrar no organismo através da 

pele, da ingestão ou das vias respiratórias na forma de névoa, gás ou fumaça. 

D) Riscos Biológicos: Identificados pelo contato com bactérias, fungos, protozoários, vírus, exceto 

bacilos e parasitas. 

 


