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Cargo: TÉCNICO EM ENFERMAGEM  
 
 

 

INSTRUÇÕES 
 

 Nesta prova, você encontrará: 
10 (dez) questões de Língua Portuguesa,  
05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais e 
25 (vinte e cinco) questões de Conhecimentos Específicos. 

 

 Você está recebendo um Caderno com um total de 40 (quarenta) questões do tipo múl-
tipla escolha, uma Folha Intermediária de Respostas e um Cartão-Resposta. 

 

 Leia atentamente todas as questões e assinale a alternativa que julgar correta ou mais 
adequada. Lembre-se de que, para cada questão, existe apenas uma alternativa correta. 

 

 Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. 
Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado. 

 

 Depois de preencher a Folha Intermediária de Res-
postas, transcreva as alternativas escolhidas para o 
Cartão-Resposta, preenchendo, forte e completa-
mente, a bolha com caneta esferográfica azul-escura 
ou preta. Não faça outro tipo de marca na bolha nem 
utilize outro tipo de caneta. 

 

 No Caderno de Questões, você poderá fazer as anotações de que necessitar. 
 

 O Cartão-Resposta e o Caderno de Questões serão devolvidos ao fiscal. 
 

 Assine no local indicado no Cartão-Resposta. 
 

 Você não poderá sair da sala de prova antes de transcorrida 1 (uma) hora.  
 

 Os três últimos candidatos permanecerão na sala até o término das provas.  
 

 Duração da Prova: 3h.  
 
 
 

 

AGUARDE A ORDEM PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 
 

 
 
 
 

   

Nome Legível do Candidato  Assinatura do Candidato  
 

 
Timbó, 24 de fevereiro de 2019.  
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QUESTÕES  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA 

 

 

Uma deputada estadual de Santa Catarina recebeu críticas nas redes sociais após comparecer a posse na Assem-
bleia Legislativa com um macacão decotado. A ex-prefeita de Bombinhas, Ana Paula da Silva, do PDT, no dia 1º de 
fevereiro foi até a cerimônia e chamou a atenção pela roupa. Nas redes sociais, ela publicou uma foto dizendo que 
era o momento de “trabalhar”, no entanto, a maioria das pessoas reparou apenas no decote. [...] 

Disponível em: https://www.metrojornal.com.br. Acesso em: 05/02/2019. [adaptado] 

 

1- Propositadamente, foi retirado o acento indicativo de crase em um dos trechos do texto. Assinale, pois, a alter-
nativa que contenha o trecho em que deve ser colocado crase: 
(A) A ex-prefeita de Bombinhas... 
(B) ... após comparecer a posse na Assembleia... 
(C) ...no dia 1º de fevereiro foi até a cerimônia... 
(D) ... chamou a atenção pela roupa. 
(E) ... a maioria das pessoas reparou apenas no decote. 

 

2- No período “Nas redes sociais, ela publicou uma foto dizendo que era o momento de “trabalhar”, no entanto, a 
maioria das pessoas reparou apenas no decote.”, o “no entanto” introduz a ideia de: 
(A) oposição 
(B) explicação 
(C) adição 
(D) conclusão 
(E) exclusão 

 

3- A expressão destacada “no entanto” pode ser substituída, corretamente e sem alteração de sentido, por: 
(A) quando 
(B) entretanto 
(C) mas também 
(D) pois 
(E) portanto 

 

4- Assinale a única alternativa que contenha um sinônimo do verbo “reparar”, utilizada no texto: 
(A) atentar 
(B) remendar 
(C) reformar 
(D) restaurar 
(E) consertar 

 

5- Assinale a alternativa que contenha um artigo utilizado no texto: 
(A) Até 
(B) De 
(C) Após 
(D) Uma  
(E) Ela 

 

6- No trecho “Nas redes sociais, ela publicou uma foto...”, a vírgula está correta, pois é utilizada para: 
(A) Separar um aposto 
(B) Separar um vocativo 
(C) Separar um adjunto adverbial deslocado 
(D) Intercalar uma explicação 
(E) Enumerar palavras de mesma função sintática 

 

7- A função sintática do trecho “Uma deputada estadual de Santa Catarina” é de: 
(A) Objeto direto 
(B) Objeto indireto 
(C) Aposto 
(D) Vocativo 
(E) Sujeito 

 

8- A exemplo de “ex-prefeita”, assinale a alternativa que contenha um prefixo que sempre exige hífen: 
(A) auto 
(B) mini 
(C) vice 
(D) extra 
(E) re 
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9- Assinale a alternativa correta quanto ao tempo e modo verbal dos verbos “recebeu, foi, publicou”, retirados do 
texto: 
(A) Pretérito imperfeito do indicativo 
(B) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo 
(C) Pretérito perfeito do indicativo 
(D) Pretérito imperfeito do subjuntivo 
(E) Presente do indicativo 

 
10- A exemplo da palavra “assembleia”, utilizada na notícia, assinale a alternativa em que há outro vocábulo que 

também perdeu o acento, após o Novo Acordo Ortográfico: 
(A) plateia 
(B) veu 
(C) aneis 
(D) fieis 
(E) chapeu 

 
 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  GERAIS 

 

 
11- Considerando a história do Município de Timbó, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- Os primeiros colonizadores que chegaram às terras de Timbó eram oriundos da Alemanha, subiram o rio 
Benedito, até à confluência deste com o rio do Cedro, e ali se instalaram.  

II- O fundador do povoado foi Júlio Scheidmantel. 
III- A localidade foi elevada à categoria de município com a denominação de Timbó, pelo decreto estadual nº 

527, de 28-02-1934, e desmembrado de Blumenau. 
IV- A primeira denominação dada à localidade foi Benedito Timbó. 
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas a afirmativa II está correta.  
(B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.  
(C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.  
(D) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.  
(E) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.  

 
12- Sobre o processo eleitoral brasileiro de 2018, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- O sistema permitiu candidaturas avulsas.  
II- O presidente, deputados e governadores foram eleitos para mandatos de quatro anos. 
III- A eleição dos deputados foi realizada por um sistema chamado proporcional. 
IV- Os senadores foram eleitos para mandatos de 6 anos. 
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  
(B) Apenas a afirmativa III está correta.  
(C) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.  
(D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
(E) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.  

 
13- Sobre os Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc), edição 2018, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) 

correta(s): 
 

I- A 58ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) ocorreu entre os dias 6 a 16 de setembro.  
II- Os Jogos foram uma promoção do Governo de Santa Catarina, em parceria com a Prefeitura de Caçador. 
III- O voleibol foi a grande ausência entre as modalidades presentes nos Jasc/2018. 
IV- O Município de Ibirama será a sede dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) em 2020. 
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas a afirmativa IV está correta.  
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
(C) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.  
(D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.  
(E) Apenas a afirmativa III está correta.    
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14- Bioma é o “conjunto de vida (vegetal e animal) definida pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e 
identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças, 
resultando em uma diversidade biológica própria.” (Barreto, 2014) 
Sobre o Bioma Pantanal, assinale a alternativa correta: 
(A) Ocupa sozinho mais de metade do território brasileiro. 
(B) Ocupa toda a faixa continental atlântica leste brasileira.  
(C) Corresponde à maior reserva de diversidade biológica do mundo. 
(D) Não sofre influência de nenhum outro bioma brasileiro. 
(E) Constitui a maior superfície inundável interiorana do mundo. 

 
15- Observe o mapa de Santa Catarina abaixo: 
 

 
 

Assinale a alternativa que relaciona somente municípios pertencentes à região Extremo Oeste, destacada no 
mapa: 
(A) Palmitos, Itapiranga, Descanso e Monte Castelo. 
(B) Guaraciaba, Caibi, Bom Retiro e Santa Cecília. 
(C) Romelândia, São José do Cedro, Itapiranga e Guaraciara. 
(D) Mondaí, Iraceminha, Maracajá e São Ludgero. 
(E) Dionísio Cerqueira, São Miguel do Oeste, Petrolândia e Mirim Doce. 

 
 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 

 

 
16- Analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- O servidor público do Município de Timbó será licenciado, com remuneração integral, quando sofrer acidente 
em serviço. 

II- Não pode ser equiparado a acidente em serviço o dano decorrente de agressão sofrida, mesmo que não 
provocada pelo servidor no exercício do seu cargo. 

III- O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá ser tratado em institui-
ção privada, a conta de recursos públicos. 

 

Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.   
(B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.  
(C) Apenas a afirmativa I está correta.  
(D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  
(E) As afirmativas I, II e III estão corretas.  

 
17- Analise as situações em que é permitido o afastamento do cargo efetivo ou estável e identifique a(s) correta(s): 
 

I- Para candidatar-se a mandato eletivo, na forma da legislação específica. 
II- Para exercício de mandato eletivo, na forma da legislação específica. 
III- Para acompanhar cônjuge em viagem cultural no exterior. 
IV- Para permanecer à disposição de outra entidade estatal. 
 

Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as situações I e II estão corretas.   
(B) Apenas a situação I está correta.  
(C) Apenas as situações I, II e IV estão corretas.  
(D) Apenas a situação IV está correta.  
(E) As situações I, II, III e IV estão corretas.  
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18- Segundo a Lei Complementar nº 137, de 02/07/1998, Art. 3º, Cargo Público é o conjunto de atribuições e              
responsabilidades cometidas ao servidor, criado por lei, com denominação própria, em número certo e venci-
mento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Isso posto, assinale a 
alternativa correta:  
(A) Os vencimentos dos cargos correspondem a referências básicas, negociadas com o Sindicato                         

correspondente. 
(B) Todos os cargos públicos, independentemente da situação, são considerados efetivos. 
(C) Os cargos efetivos são aqueles destinados a funções de confiança dos superiores hierárquicos. 
(D) Cargos em comissão são aqueles cujo provimento se dá em caráter definitivo. 
(E) Os cargos efetivos são aqueles cujo provimento se dá em caráter permanente e são distribuídos em carrei-

ras. 
 
19- Quando ocorrer empate na classificação do concurso público, terá preferência para nomeação o candidato de 

idade mais elevada. Nesse caso, assinale a alternativa correta: 
(A) Será considerada a idade do candidato na data do primeiro dia de inscrições para o concurso. 
(B) Será considerada a idade do candidato na data do lançamento do edital. 
(C) Será considerada a idade do candidato na data da realização das provas objetivas. 
(D) Será considerada a idade do candidato na data do último dia de inscrições para o concurso. 
(E) Será considerada a idade do candidato na data da homologação dos inscritos. 

 
20- Sobre as férias do servidor público, assinale a alternativa correta: 

(A) As férias serão concedidas pela autoridade competente, a requerimento do servidor, em época que atenda 
aos interesses da administração. 

(B) A autoridade competente não poderá conceder as férias em mais de um período. 
(C) É proibido a membros de uma mesma família gozar férias no mesmo período. 
(D) O servidor adquire direito às primeiras férias somente dois anos após a posse. 
(E) As férias do servidor não poderão ser interrompidas, em hipótese alguma. 

 
21- Assinale a alternativa que indica uma atitude antiética do servidor público: 

(A) Desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público.  
(B) Comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público. 
(C) Facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por quem de direito. 
(D) Permitir atraso na prestação do serviço e formação de filas desnecessárias de usuários. 
(E) Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando 

estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. 
 
22- Tratar as pessoas com _________________ é ser gentil, solícito e simpático, é demonstrar consideração pelo 

outro de várias formas. 
O profissional capaz de demonstrar __________________costuma reunir outras características bem-conceituadas no 
mercado de trabalho, como a capacidade de superar conflitos, solucionar problemas, facilitar negociações e trabalhar 
em grupo.  
A ________________ desinteressada, que oferecemos por iniciativa própria, sem esperar nada em troca, é um 
facilitador do bom relacionamento no ambiente de trabalho. 
Assinale a alternativa que indica uma única palavra que preenche todas as lacunas: 
(A) firmeza 
(B) serviência 
(C) automotivação 
(D) paciência 
(E) cordialidade 

 
23- Os Sinais Vitais são indicadores do estado de saúde e da garantia das funções circulatória, respiratória, neural 

e endócrina do corpo. Podem servir como mecanismo de comunicação universal sobre o estado do paciente e 
da gravidade da doença. Isso posto, analise as condições abaixo e identifique a(s) que deve(m) ser                      
considerada(s) na obtenção dos sinais vitais:  

 

I- Condições ambientais, como temperatura e umidade no local. 
II- Condições pessoais, como exercício físico recente, tensão emocional e alimentação.  
III- Condições dos equipamentos, que devem ser apropriados, limpos e calibrados regularmente. 
 

Assinale a alternativa correta. 
(A) Apenas as condições I e II estão corretas. 
(B) Apenas as condições I e III estão corretas. 
(C) As condições I, II e III estão corretas.  
(D) Apenas a condição III está correta.  
(E) Apenas as condições II e III estão corretas. 
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24- A administração de medicamentos por via endovenosa é a introdução de medicamentos diretamente na corrente 
sanguínea, utilizando acesso periférico ou central. Assim sendo, analise as ações abaixo e identifique as corre-
tas: 

 
I- Efetuar nutrição enteral. 
II- Administrar grandes volumes de líquidos, quando indicado. 
III- Administrar substância hipertônica com certos limites. 
IV- Obter efeito contínuo e lento do medicamento. 
V- Instalar terapêutica com hemocomponentes. 
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as ações I, III, IV e V estão corretas.   
(B) Apenas as ações II, III, IV e V estão corretas.  
(C) As ações I, II, III, IV e V estão corretas.  
(D) Apenas as ações I, II e III estão corretas.  
(E) Apenas as ações I, II, III e V estão corretas.  

 
25- A oxigenioterapia é a administração de oxigênio para aliviar e impedir a hipóxia tecidual do paciente. A equipe 

de Enfermagem adota cuidados ao utilizar os dispositivos para oferecer o oxigênio. Sobre tais dispositivos e 
considerando os objetivos da oxigenioterapia, analise as afirmativas e, diante de cada uma, escreva V se ver-
dadeira, e F, se falso: 

 
( ) O cateter nasal é um dispositivo comum. 
( ) A máscara de oxigênio fornece oxigênio seco e aquecido. 
( ) O oxigênio é um medicamento que é ajustado apenas com prescrição médica. 
( ) A desinfecção da máscara de oxigênio é realizada com álcool a 50%. 
 
Assinale a sequência correta: 
(A) V – F – V – V. 
(B) V – F – V – F. 
(C) F – V – V – F. 
(D) F – F – V – F. 
(E) V – V – F – V. 

 
26- A infecção do trato urinário - ITU é uma das causas prevalentes de infecções relacionadas à assistência à saúde 

(IRAS) de grande potencial preventivo, visto que a maioria está relacionada à cateterização vesical. (ANVISA 
2017). Entre os cuidados dos profissionais da saúde descritas nesta atualização no manuseio correto do cateter 
vesical, pode-se afirmar que: 

 
I- Após a inserção, fixar o cateter de modo seguro e que não permita tração ou movimentação.  
II- Manter o sistema de drenagem fechado e estéril, trocar todo o sistema quando ocorrer desconexão, quebra 

da técnica asséptica ou vazamento.  
III- Para exame de urina, coletar pequena amostra por meio de aspiração de urina com agulha estéril após 

desinfecção do dispositivo de coleta; levar a amostra imediatamente ao laboratório para cultura. 
IV- Manter o fluxo de urina desobstruído, esvaziar a bolsa coletora conforme rotina institucional, utilizando reci-

piente coletor coletivo e evitar contato do tubo de drenagem com o recipiente coletor. 
 

Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.   
(B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.  
(C) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.  
(D) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.  
(E) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.  

 
27- Pressão sanguínea é a força exercida pelo sangue no interior das artérias. Uma série de variáveis fisiológicas 

gera a pressão sanguínea. Existem fatores que causam alterações permanentes ou temporárias na pressão 
sanguínea (TIMBY, 2014). De acordo com as afirmações acima, é correto afirmar que são fatores causadores 
dessas alterações: 
(A) Idade, pós-carga cardíaca e débito cardíaco, exercício físico. 
(B) Idade, pré-carga cardíaca, ritmo circadiano, sexo, emoção e dor. 
(C) Múltiplos fatores, idade, exercícios e atividades, contractilidade cardíaca, emoção e dor, ritmo circadiano. 
(D) Múltiplos fatores, idade, exercícios e atividades, sexo, emoção, dor e ritmo circadiano. 
(E) Resistência periférica, pós e pré-carga cardíaca, contractilidade cardíaca, viscosidade do sangue, resistên-

cia periférica e débito cardíaco. 
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28- Ao verificar a pressão arterial de um cliente, deve-se seguir procedimento correto para assegurar que os valores 
sejam confiáveis. Uma das etapas é o preparo do cliente. Sobre esse preparo, analise as afirmativas e identifique 
as corretas: 

 
I- Explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo em repouso de 3 a 5 minutos em ambiente calmo. Deve ser 

instruído a não conversar durante a medição. Possíveis dúvidas devem ser esclarecidas antes ou depois do 
procedimento.  

II- Verificar se está com a bexiga cheia. 
III- Verificar se praticou exercícios físicos há, pelo menos, 60 minutos. 
IV- Verificar se ingeriu bebidas alcoólicas, café ou alimentos.  
V- Verificar se fumou nos 10 minutos anteriores. 
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as afirmativas I, II, IV e V estão corretas.   
(B) Apenas as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.  
(C) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.  
(D) As afirmativas I, III e V estão corretas.  
(E) Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas.  

 
29- Os sinais vitais (temperatura, pulso, respiração e pressão arterial) são importantes dados para a enfermagem, 

não só por serem indicadores do estado de saúde do cliente, mas também por nortear os cuidados necessários 
a ele. Assim, demanda conhecimentos adequados e aferição precisa e correta desses sinais vitais por parte da 
equipe de enfermagem. Em relação ao cliente adulto, é correto afirmar:  
(A) As artérias utilizadas em adultos para verificação do pulso periférico são: temporal, jugular, carotídea, bra-

quial, cubital, radial, femoral e a pediosa. 
(B) O pulso pode ser avaliado quanto à frequência, ritmo e amplitude, sendo que a bradisfigmia indica a fre-

quência dos batimentos do pulso acima do normal e a taquisfigmia, abaixo do normal. 
(C) A frequência dos batimentos do pulso (bcpm ou bpm) em uma pessoa varia conforme a idade, o sexo, o 

peso corporal, as atividades físicas, quantidade de líquido ingerido, horas de sono e as condições                
emocionais. 

(D) As variações no ritmo (regular ou rítmico e irregular ou arrítmico) e na amplitude (fraco ou filiforme ou forte 
ou cheio) são perceptíveis somente se a palpação da artéria com as pontas dos dedos for com pressão 
intensa. 

(E) O ventrículo esquerdo, ao contrair-se, envia um volume sanguíneo às artérias e estas se distendem e se 
retraem, formando ondas, que são identificadas como pulso. 

 
30- A terapia medicamentosa tornou-se uma das formas mais comuns de intervenção no cuidado ao paciente utili-

zada ao longo dos anos na cura de doenças. Cerca de 88% dos pacientes que procuram atendimento à saúde 
recebem prescrições de medicamentos. A correta administração requer conhecimento pleno dos integrantes da 
equipe de enfermagem envolvidos no cuidado ao paciente. A terapêutica medicamentosa, devido à complexi-
dade do sistema de saúde, tem sido exercida em ambientes cada vez mais especializados e dinâmicos, e muitas 
vezes sob condições que contribuem para a ocorrência de erros. Os erros relacionados à utilização de medica-
mentos podem resultar em sérias consequências para o paciente e sua família, como gerar incapacidades, 
prolongar o tempo de internação e de recuperação, expor o paciente a um maior número de procedimentos e 
medidas terapêuticas, atrasar ou impedir que reassuma suas funções sociais, e até mesmo a morte. Conhecer 
e aplicar adequadamente os fundamentos da aritmética e da matemática auxiliam o profissional de saúde na 
prevenção de erros relacionados ao preparo, à dosagem e ou à administração de medicamentos. 
Foi prescrito à paciente L.S.M., que está internada no setor do hospital onde você trabalha: SF 0,9% 500 ml, 
NaCl 20% 25ml, KCl 19,1% 10ml, Complexo B 10ml, para infundir em 8 horas. Sendo assim, essa soroterapia 
deverá ser infundida em aproximadamente quantas gotas/minuto? 
(A) 25 gotas. 
(B) 21 gotas. 
(C) 22 gotas. 
(D) 20 gotas. 
(E) 10 gotas. 

 
31- O processo de cicatrização das feridas pode ser comprometido por diversos fatores. Alguns deles podem influ-

enciar não apenas o processo de cicatrização como também a predisposição às infecções. Assinale a alternativa 
que lista esses fatores: 
(A) Idade, estado nutricional e dores musculares. 
(B) Obesidade, hipertensão, cefaleia. 
(C) Estado nutricional, dor e desidratação. 
(D) Ambiente inadequado, dor e colesterol HDL maior que 40. 
(E) Idade, estado nutricional e diabetes. 
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32- Ferimentos pequenos e com bordas próximas curam com muito mais rapidez e facilidade que ferimentos de 
maior extensão e profundidade e a cura por intenção depende do grau de comprometimento tecidual. Diante do 
exposto, assinale a alternativa que correspondente à cura por intenção primária: 
(A) A cura por intenção primária acontece em ferimentos com bordas próximas são os “dispostos em linha” ou 

fechados entre si, como as que ocorrem por incisão cirúrgica. 
(B) A cura por intenção primária ocorre em ferimentos grandes, abertos e profundos, ocasionando um processo 

muito mais lento.  
(C) A cura por intenção primária resulta em um risco grande de infecções e formação de cicatrizes. 
(D) Na cura por intenção primária, os ferimentos não são fechados, mantendo toda sua área desconectada, não 

há aproximação das bordas e cura simultaneamente.  
(E) Na cura por intenção primária, há aproximação das bordas inicialmente e, após ocorrer processo infeccioso, 

ocasionando deiscência da sutura, a cura ocorre com as bordas separadas.  
 
33- As precauções-padrão são medidas adotadas de acordo com a NR-32 para evitar a exposição dos profissionais 

da saúde na assistência dos clientes quando forem previstos contatos com agentes biológicos e fluidos corpó-
reos. Isso posto, analise as ações abaixo e, diante de cada uma, escreva V (verdadeiro) se corresponde às 
precauções-padrão, e F, se não compreendem: 

 

( ) Lavagem ou higienização das mãos. 
( ) Uso de luvas de procedimentos. 
( ) Uso de aventais de manga curta. 
( ) Uso de máscaras descartáveis, óculos de proteção e proteção facial, ocular e para membros inferiores. 
( ) Vacinação do profissional. 
( ) Descarte correto de materiais perfurocortantes. 

 

(A) F – V – F – V – V – F. 
(B) V – V – F – V – V – V. 
(C) V – F – V – F – V – V. 
(D) V – V – V – V – V – V. 
(E) F – V – F – V – F – V. 

 
34- Assepsia é um processo pelo qual se consegue afastar os germes patogênicos de determinado local ou objeto. 

Portanto, para diminuir os riscos de uma infecção, é fundamental a aplicação das técnicas de assepsia médica 
e cirúrgica por todos os profissionais que atuam no ambiente hospitalar. Sobre isso, assinale a alternativa cor-
reta: 
(A) Infecção ocorre quando agentes patogênicos penetram em um organismo. 
(B) Degermação é qualquer processo físico ou químico que serve para reduzir o número de microrganismo em 

objeto inanimado com o objetivo de torná-lo seguro para o manuseio subsequente. 
(C) Esterilização é todo processo somente físico que consiste em eliminar parte das formas de vida microbiana.  
(D) Patógenos correspondem a agentes patogênicos que penetram em um organismo, sem causar doenças. 
(E) Esporos são formas inativas das bactérias, portanto inviáveis para causar doenças. 

 
35- Nutrição enteral pode ser definida como: 

(A) Administração de nutrientes por meio de sonda nasogástrica introduzida apenas pelo nariz, com posiciona-
mento final no jejuno. 

(B) Posicionamento adequado da sonda nasogástrica somente com o objetivo de descompressão dos gases do 
trato intestinal. 

(C) Conjunto de terapêuticas exclusivamente nutricionais para a manutenção intestinal adequada do paciente. 
(D) Administração de alimento para fins especiais, com ingestão controlada de nutrientes, industrializados ou 

não, para substituir ou complementar a alimentação oral em pacientes desnutridos ou não, conforme suas 
necessidades nutricionais. 

(E) Nutrição enteral é definida pela infusão de nutrientes por via endovenosa. 
 
36- Sobre a técnica de aferição da pressão arterial, analise os procedimentos abaixo e identifique o(s) correto(s):  
 

I- Determinar a circunferência do braço no ponto médio entre acrômio e olecrano. 
II- Selecionar o manguito de tamanho adequado ao braço. 
III- Colocar o manguito, sem deixar folgas, 5 a 10cm acima da fossa cubital. 
IV- Centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial. 
 

Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas os procedimentos I, II e III estão corretos.   
(B) Apenas os procedimentos II, III e IV estão corretos.  
(C) Apenas os procedimentos III e IV estão corretos.  
(D) Apenas os procedimentos I, II e IV estão corretos.  
(E) Os procedimentos I, II, III e IV estão corretos.  
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37- Considerando os sinais e sintomas relacionados ao sistema neurológico, associe a segunda coluna de acordo 
com a primeira: 

 
Primeira coluna: 
( ) Afasia. 
( ) Disartria. 
( ) Disfagia. 
( ) Plegia. 
( ) Paresia. 

Segunda coluna: 
( ) É um distúrbio neurológico caracterizado pela incapacidade de articular as 

palavras de maneira correta. 
( ) É um distúrbio neurológico que prejudica a comunicação do indivíduo. 

Pode atingir a linguagem de expressão ou linguagem de recepção, afeta 
a linguagem falada e a escrita. 

( ) Trata-se de déficit de força não completo ou uma diminuição da sensibili-
dade em uma ou mais extremidades do corpo. 

( ) É a dificuldade da passagem do bolo alimentar da boca ao estômago.  
( ) Trata-se de déficit de força completo e a ausência total da sensibilidade, 

ou seja, sem qualquer movimento ou contração muscular. 
 

Assinale a sequência correta: 
(A) 1 – 3 – 2 – 5 – 4. 
(B) 2 – 1 – 5 – 3 – 4. 
(C) 4 – 2 – 1 – 3 – 5. 
(D) 5 – 4 – 3 – 2 – 1. 
(E) 3 – 5 – 4 – 1 – 2. 

 
38- Foi prescrita, para uma criança (5 anos) que chegou à unidade de saúde com diagnóstico de infecção intestinal, 

uma solução de SG 5% 500 ml + 20 mg de gentamicina (40 mg/2 ml) diluída no soro. A solução deverá ser 
administrada em 6 horas. Quantos ml de gentamicina devem ser adicionados ao soro e quantas microgotas por 
minuto devem ser estabelecidas? 
(A) 1 ml de gentamicina com 83 microgotas/min. 
(B) 1 ml de gentamicina com 74 microgotas/min. 
(C) 1 ml de gentamicina com 85 microgotas/min.  
(D) 1 ml de gentamicina com 42 microgotas/min. 
(E) 2 ml de gentamicina com 65 microgotas/min. 

 
39- O diabético insulinodependente, com o passar dos anos, pode apresentar complicações próprias da doença, 

como a neuropatia periférica. Nesse contexto, o cuidado com os pés deve ser intensificado e valorizado pelos 
profissionais da saúde. A respeito do assunto, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s):  

 
I- A neuropatia diabética é de fácil controle, principalmente se o portador fizer uso regular de insulina.  
II- Cuidados diários com os pés são determinantes para diagnóstico precoce de lesões para tratamento. 
III- É indicado o uso de emplastos e unguentos em calosidades, feridas e lesões nos pés de diabéticos. 
IV- Cortar as unhas de maneira regular deve ser uma das orientações oferecidas aos diabéticos pela equipe de 

enfermagem. 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas a afirmativa II está correta. 
(B) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.  
(E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.  

 
40- Várias doenças podem ser contraídas através de aerossóis. Para prevenir a disseminação destas, são reco-

mendadas as precauções respiratórias para aerossóis. Analise as afirmativas que se seguem e identifique as 
corretas:  

 
I- O transporte do paciente deve ser limitado. 
II- O paciente deve ficar em quarto privativo com as portas fechadas.  
III- As visitas devem ser restritas. 
IV- Deve-se higienizar as mãos ao entrar e sair do quarto do paciente. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(C) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas I, II, e III estão corretas 
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Questões RESPOSTAS 

01 A B C D E 

02 A B C D E 

03 A B C D E 

04 A B C D E 

05 A B C D E 

06 A B C D E 

07 A B C D E 

08 A B C D E 

09 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

 

 

Questões RESPOSTAS 

21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 

25 A B C D E 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 

31 A B C D E 

32 A B C D E 

33 A B C D E 

34 A B C D E 

35 A B C D E 

36 A B C D E 

37 A B C D E 

38 A B C D E 

39 A B C D E 

40 A B C D E 

 
 
 

 
INFORMAÇÕES  

 
O inteiro teor da prova e o gabarito da prova objetiva serão divulgados até às 18h do dia 25 de 
fevereiro de 2019, no endereço eletrônico www.furb.br/concursoexterno, link Prefeitura Municipal 
de Timbó – Concurso Público - Edital N. 001/2018.  
 

 
 

Timbó, 24 de fevereiro de 2019. 
 


