
 

 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

DO CARTÃO-RESPOSTA

MARQUE ASSIM:

NUNCA MARQUE ASSIM:

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO 

EDITAL N. 008/2019 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 
 
 

Cargo: ENFERMEIRO/ESF 
 

 

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, 02 de junho de 2019.  
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QUESTÕES  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA 
 

 
Os prefeitos de Timbó, Jorge Krüger, e de Indaial, André Moser, estão entre os gestores públicos catarinenses 
vencedores da etapa estadual do 10º Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. [...] A premiação tem como objetivo 
reconhecer iniciativas locais que incentivem a formalização, o desenvolvimento e a competitividade dos pequenos 
negócios, contribuindo de forma efetiva para o crescimento econômico, ambiental e social dos municípios. 
Nesta edição, o Sebrae recebeu a inscrição de 48 projetos, de 34 municípios, nas oito categorias. Os vencedores 
de cada uma delas irão concorrer na etapa nacional do prêmio, que será realizada no dia 5 de junho, em Brasília 
(DF). Os projetos finalistas receberam o “Selo Prefeito Empreendedor”. [...] 

Disponível : https://ocp.news/politica/prefeitos-de-timbo-e-indaial-vencem-premio-sebrae-prefeito-empreendedor Acesso em: 
30/abr/2019.[adaptado] 

 
1- Assinale a alternativa que contém a classificação correta do sujeito da oração “...estão entre os gestores públicos 

catarinenses vencedores da etapa estadual do 10º Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor.”: 
(A) sujeito simples 
(B) sujeito oculto (desinencial) 
(C) sujeito composto 
(D) sujeito indeterminado 
(E) oração sem sujeito 

 
2- No trecho “Os prefeitos de Timbó, Jorge Krüger, e de Indaial, André Moser, estão...”, as vírgulas estão sendo 

empregadas para: 
(A) separar omissões 
(B) separar apostos 
(C) separar vocativos 
(D) intercalar advérbios 
(E) separar o sujeito e predicado 

 
3- Assinale a alternativa que contém um pronome, retirado do texto: 

(A) e 
(B) catarinenses 
(C) cada 
(D) tem 
(E) oito 

 
4- A exemplo de “crescimento”, escrito corretamente com SC, assinale a alternativa cuja lacuna também deve ser 

preenchida com SC: 
(A) e___eção 
(B) do___ente 
(C) di____ente 
(D) anoite___er 
(E) ace___ível 

 
5- Considerando as regras vigentes quanto à acentuação, analise as afirmativas a seguir e identifique a(s) cor-

reta(s): 
 

I- Sem pensar, a condutora para seu automóvel no meio da rua. 
II- Ele sofre enjôos desde a infância. 
III- O professor pôde dar aulas tranquilamente ontem. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Todas as afirmativas estão corretas. 
(B) Apenas a afirmativa III estão corretas. 
(C) Apenas a afirmativa II está correta. 
(D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

 
6- Assinale a alternativa que contém corretamente o tempo e o modo do verbo “incentivem”, retirado da notícia: 

(A) presente do subjuntivo 
(B) presente do indicativo  
(C) pretérito perfeito do indicativo 
(D) futuro do presente do indicativo 
(E) pretérito imperfeito do subjuntivo 
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7- É um antônimo possível do adjetivo, utilizado no texto, “efetiva”: 
(A) eficaz 
(B) aparente 
(C) eficiente 
(D) real 
(E) concreta 

 
8- Assinale a única alternativa que admite crase: 

(A) O passo a passo é importante no saber fazer. 
(B) Agora, isso passa a ser imprescindível. 
(C) A empresa fecha sempre às 18h. 
(D) O escritório fica aberto de segunda-feira a sexta-feira. 
(E) A inscrição para o concurso será de 10 a 20 de julho. 

 
Mitos e boatos sobre a doação de órgãos acabam sendo obstáculos na hora da família autorizar a doação. As 
informações falsas deixam os parentes ainda mais inseguros em um momento em que já é difícil de se tomar uma 
decisão.  
Depois da notícia da morte, a família fica abalada. Por isso os coordenadores da SC Transplantes esperam algumas 
horas para falar sobre a doação e respeitam o tempo que for preciso para ter a resposta. Essa espera pode levar 
de poucas horas até alguns dias. O mais importante é salvar vidas.  
Em Santa Catarina, 70% das famílias ___________ sim para a doação. Para os 30% que ainda _____________ 
perguntas, o diretor da SC Transplantes, Joel de Andrade, esclareceu dúvidas sobre doações. [...] 

Disponível em: https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/doacao/noticia/2019/05/25/doacao-de-orgaos-diretor-da-sc-transplantes-esclarece-duvi-
das.ghtml Acesso em: 25/maio/2019.[adaptado] 

 
9- Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto em relação à concordância 

verbal: 
(A) diz – tem 
(B) dizem – tem 
(C) diz – têm 
(D) dizem – têm 
(E) diz – têem 

 
10- Assim como o verbo “autorizar”, assinale a alternativa que contenha outro exemplo de verbo terminado em IZAR: 

(A) tranquili___ar 
(B) avi___ar 
(C) ali___ar 
(D) pesqui___ar 
(E) preci___ar 

 
 

 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  GERAIS 
 

 
11- Pela legislação brasileira, considera-se produto orgânico, seja ele in natura ou processado, aquele que é obtido 

em um sistema orgânico de produção agropecuária ou oriundo de processo extrativista sustentável e não         
prejudicial ao ecossistema local. Isso posto, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 

 
I- Agricultura orgânica contempla a produção de alimentos e outros produtos que não fazem uso de resíduos 

agroquímicos prejudiciais à saúde humana e animal e não utilizam agrotóxicos, transgênicos ou produtos 
químicos sintéticos. 

II- Todo alimento produzido sem agrotóxico pode ser considerado orgânico. 
III- Técnicas de preservação e o uso responsável do solo, da água e do ar, de modo a reduzir as formas de 

contaminação e desperdício dos recursos naturais, fazem parte das práticas orgânicas. 
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas a afirmativa II está correta.  
(B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.  
(C) Apenas a afirmativa III está correta.  
(D) As afirmativas I, II e III estão corretas.  
(E) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
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12- Considerando os aspectos culturais de Santa Catarina e a contribuição de ilustres catarinenses, associe a se-
gunda coluna de acordo com a primeira: 

 
Primeira coluna: catarinenses 
1- Paulo Evaristo Arns 
2- José Arthur Boiteux   
3- Nereu Ramos 
4- Lindolfo Bell 
5- Raulino Reitz 

Segunda coluna: atividades 
(       ) Político 
(       ) Religioso 
(       ) Poeta 
(       ) Jornalista e historiador  
(       ) Religioso e botânico 

 
(A) 1 – 5 – 3 – 4 – 2. 
(B) 2 – 4 – 1 – 4 – 3. 
(C) 5 – 3 – 2 – 1 – 4. 
(D) 4 – 2 – 4 – 5 – 1. 
(E) 3 – 1 – 4 – 2 – 5. 

 
13- Em relação ao panorama das desigualdades digitais, é correto afirmar: 
 

I- As desigualdades do mundo offline afetam a entrada dos indivíduos no mundo online.  
II- Um dos principais desafios é a desigualdade de gênero na área. Há mais mulheres online do que homens. 
III- As desigualdades digitais também são geracionais. No caso do idoso, a dificuldade de acesso à tecnologia 

existe por motivos econômicos, sociais, geográficos, educacionais e de cultura.  
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa III está correta. 
(E) As afirmativas I, II e III estão corretas. 

 
14-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustração publicada pela revista The Economist em reportagem sobre crises no Brasil. Fonte: https://is.gd/eNwbjF 

 
Exposta a imagem acima, em relação ao sistema político brasileiro e à expectativa internacional, analise as 
afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 

 
I- A percepção internacional é de que é preciso aumentar o poder do presidente e centralizar a política, apro-

ximando os poderes. 
II- A imagem internacional do Brasil nos últimos anos é a ideia de que a política brasileira é "disfuncional". 
III- O atual sistema político brasileiro incentiva a qualidade política em detrimento da diversidade.  

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

 
 
  

https://is.gd/eNwbjF
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15- Sobre Bullying, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas: 
 

I- As consequências para a vítima são, entre outras dificuldades de relacionamento, depressão e fobias. 
II- A vítima de Bullying isola-se dos amigos e da família e geralmente aparenta estar triste, deprimida e ansiosa.  
III- O Cyberbullying, veiculado pela internet e celulares, causa sofrimento incalculável à vítima, em razão da 

velocidade com que a agressão se multiplica. 
IV- A legislação no Brasil e no nosso Estado não combate, tampouco faz o enfrentamento à prática do Bullying. 
 

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

 
 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 
 

 
 

16- A Unidade de Saúde deve possuir carrinho de emergência organizado, e a equipe de saúde conhecer os medica-
mentos que estão disponíveis para serem utilizados sempre que necessário. Em relação às medicações que 
fazem parte do carrinho de emergência, analise as alternativas e identifique as corretas: 

 
I- Atropina 0,25 mg/ml (ampola 01 ml) é um agente parassimpático que reduz o tônus vagal, aumenta a fre-

quência do nó sinusal e facilita a condução átrio-ventricular, melhorando a condução dos impulsos elétricos 
no miocárdio.  

II- Epinefrina 1mg/ml (ampola 01 ml) é fundamental no tratamento da parada cardiorrespiratória, estimulante 
cardíaco, vasopressor, antiasmático e tem afinidade com os receptores beta adrenérgicos cardíacos e pul-
monares.  

III- Fenitoína 50 mg/ml (ampola 5 ml) sua ação é broncodilatadora, é resultado da inibição da liberação de 
acetilcolina das terminações nervosas parassimpáticas da musculatura lisa brônquica.  

IV- Diazepam 5mg / ml (ampola 2 ml) é classificado como betabloqueador e sua ação farmacológica resulta no 
bloqueio de receptores pós-sinápticos dopaminérgicos mesolímbicos no cérebro.  

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

 
17- O enfermeiro, para execução do procedimento de sondagem vesical de demora, precisa conhecer as finalidades, 

indicações, contraindicações, restrições, técnica e possuir habilidade e atitude. O cateter de demora é uma das 
principais causas de infecção urinária entre as pessoas que fazem uso deste dispositivo. Em relação à son-
dagem vesical de demora, analise as alternativas e identifique as corretas: 

 
I- As principais indicações da sondagem vesical de demora são: pacientes com retenção urinária obstrutiva ou 

funcional; pacientes no perioperatório e para pacientes acamados. 
II- Os fatores de risco alteráveis responsabilizados pela elevada prevalência de bacteriúrias, associado ao ca-

teter de demora são: a indicação para o cateterismo; a duração do cateterismo; os cuidados com o cateter 
e a contaminação cruzada. 

III- Os fatores de risco inalteráveis responsáveis pela elevada prevalência de bacteriúrias, associado ao cateter 
de demora são: o sexo feminino apresenta taxas mais elevadas do que o sexo masculino; a idade avançada 
e a coexistência de uma doença grave. 

IV- É inevitável a infecção urinária associada ao cateter de demora, por isso a  recomendação é utilizar o cateter 
vesical pelo maior tempo possível. 

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
(B) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 
(C) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas. 
(D) Apenas as alternativas II e IV estão corretas. 
(E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
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18- No desenvolvimento do processo de trabalho, os enfermeiros utilizam as teorias de enfermagem que abordam 
o cuidado, educação em saúde, gerência e administração da assistência. Em relação às teorias de enfermagem, 
identifique as afirmativas corretas: 

 
I- A estrutura conceitual da teoria de Imogene King inclui três sistemas de interação, cada qual com seu próprio 

grupo distinto de conceitos e características, que são os sistemas pessoais, sistemas interpessoais e siste-
mas sociais. 

II- A teoria de Myra Levine é baseada na teoria das necessidades humanas de Maslow, propondo uma meto-
dologia para o processo de enfermagem, sustentado na busca da satisfação de necessidades psicobiológi-
cas, psicossociais e psicoespirituais. 

III- A teoria de Dorothea Orem apresenta a Teoria do Autocuidado, em que o enfermeiro deve potencializar a 
habilidade da pessoa para o autocuidado, que se entende também ao cuidado dos dependentes. 

IV- A teoria do Cuidado Transcultural é descrita por Wanda de Aguiar Horta, sendo que o cuidado é cultural, 
pois cada povo tem seu próprio jeito de se cuidar. O Modelo de Sol Nascente identifica fatores de cuidado e 
facilita a coleta de dados no histórico de enfermagem. 

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

 
19- Na realização do exame citopatológico, o enfermeiro realiza consulta de enfermagem e exame físico da região 

genital.  Em relação à secreção vaginal, analise as alternativas abaixo e escreva V, para as verdadeiras, e F, 
para as falsas: 

 
( ) Secreção vaginal acinzentada, cremosa, com odor fétido mais acentuado durante o coito e após o perí-

odo menstrual é indicativo de vaginose bacteriana (gardnerella). 
( ) Secreção vaginal amarelo-esverdeada, bolhosa e fétida é indicativo de vaginose bacteriana (gardnere-

lla).  
( ) Secreção vaginal branca, grumosa, aderida à parede vaginal e ao colo do útero é indicativo de candidíase 

vulvovaginal. 
( ) Secreção vaginal amarelo-esverdeada, bolhosa e fétida é indicativo de tricomoníase.  
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:  
(A) F – V – F – F. 
(B) F – F – V – F. 
(C) V – F – V – V. 
(D) V – F – F – V. 
(E) V – F – V – F. 

 
20- O enfermeiro é convidado pela assistente social para realização de orientações sobre a vacina HPV ao grupo 

de mães que recebem Bolsa Família e participam de reuniões quinzenalmente. Sobre a vacina HPV quadriva-
lente, analise e identifique as orientações corretas:  

 
I- A idade recomendada para vacinação contra o HPV são as meninas e adolescentes de 9 a 14 anos (14 

anos, 11 meses e 29 dias) e os meninos e adolescentes de 11 a 14 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 
dias). 

II- O esquema vacinal para meninas/adolescentes de 9 a 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) e meni-
nos/adolescentes de 11 a 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) consiste na administração de duas doses, 
respeitando o intervalo mínimo de dois meses entre as doses. 

III- A vacina HPV quadrivalente é contraindicada, portanto, não deve ser administrada nas pessoas com história 
de hipersensibilidade comprovada imediata ao ovo. 

IV- Informar que estão contemplados para receberem a vacina as mulheres e homens de nove a 26 anos de 
idade vivendo com HIV/Aids e os indivíduos submetidos a transplantes de órgãos sólidos, de medula óssea 
e pacientes oncológicos. 

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(B) As afirmativas II e III estão corretas. 
(C) As afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
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21- Nos serviços de enfermagem, essa teoria administrativa é visualizada no organograma que demostra a estrutura 
hierárquica nas instituições de saúde. Essa teoria foi elaborada por Henry Fayol (1841 -1925), afirmando que 
em toda empresa existem seis funções: técnica, comercial, financeira, de segurança, contábil e administrativa.  
Por meio dessa teoria, surgiu a divisão horizontal e vertical do trabalho. Analise as alternativas e assinale o 
nome desta teoria administrativa: 
(A) Teoria das Relações Humanas. 
(B) Teoria Clássica. 
(C) Teoria Burocrática. 
(D) Teoria Científica. 
(E) Teoria Comportamentalista. 

 
22- Como enfermeiro da atenção básica, você foi convidado pela diretoria de saúde para realizar uma educação em 

saúde com os enfermeiros abordando a temática de sondagem nasoenteral. Sobre a sondagem nasoenteral, 
analise e identifique as informações corretas que devem ser relatas aos enfermeiros: 

 
( ) Ao administrar um medicamento por meio da sonda enteral, deve-se realizar lavagem da sonda após a 

administração. Com o auxílio de uma seringa, injetar, no mínimo, 20 ml de água filtrada, com o objetivo 
de prevenir a obstrução da sonda.  

( ) Após realização do procedimento, posicionar o estetoscópio na região epigástrica, injetar de 10 a 15 ml 
de água filtrada  sob pressão com a seringa e auscultar. A presença de ruído indica que o posicionamento 
está correto. 

( ) São indicações para sondagem nasoenteral: pacientes que não podem ou não conseguem deglutir; pa-
cientes graves e intubados com risco de broncoaspiração  e pacientes com indicação de complementa-
ção nutricional.  

( ) Na realização de uma sondagem nasoenteral em um paciente adulto, a sonda deve ser medida do lóbulo 
da orelha até o osso acrômio e deste até o estômago.  

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:  
(A) F – V – F – F. 
(B) V – F – V – F. 
(C) F – F – V – F. 
(D) V – F – V – V. 
(E) V – F – F – V. 

 
23- A Maria de Pacheco, 58 anos, com diagnóstico médico de Diabetes Mellitus tipo II, agenda uma consulta com o 

enfermeiro da unidade de saúde com o objetivo de receber informações em relação ao aparelho para exame de 
glicemia capilar, pois o médico prescreveu o automitoramento de glicemia.  
Em relação ao teste de glicemia capilar, analise as alternativas e identifique as orientações corretas que o en-
fermeiro deve realizar ao paciente: 
 
I- Se aparelho de glicemia capilar registrar HI, significa que a glicose está acima da capacidade de mensuração 

do aparelho e o paciente deve procurar imediatamente um serviço de saúde.  
II- Se aparelho de glicemia capilar registrar LO, significa que a glicose está abaixo do limite de mensuração e 

o paciente deve procurar imediatamente um serviço de saúde. 
III- Lancetar sempre o mesmo dedo a cada medição da glicemia capilar. 
IV- Utilizar a lanceta e lancetar a ponta do dedo escolhido, preferencialmente na lateral do dedo, em que a dor 

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

 
24- O Secretário de Saúde do município solicita ao enfermeiro da atenção básica para calcular o número de casos 

novos de dengue de uma população definida, num intervalo de um ano. Assinale o coeficiente que o enfermeiro 
deverá utilizar: 
(A) Causalidade. 
(B) Prevalência. 
(C) Mortalidade 
(D) Morbidade. 
(E) Incidência. 
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25- Manoel da Silva, 62 anos, tabagista e história de infarto agudo do miocárdio na família, estava na recepção da 
Unidade de Saúde aguardando consulta médica, sendo que sua esposa procurou o enfermeiro referindo que 
ele não está muito bem. O enfermeiro colocou o paciente na sala de procedimentos, onde possui material e 
medicamentos para atendimento de situações de emergências clínicas. Paciente relata dor no peito com irradi-
ação para membro superior esquerdo, náuseas, astenia e falta de ar. Apresenta palidez cutânea e sudorese. 
Assinale a alternativa que constitui as intervenções de enfermagem adequadas para essa paciente: 
(A) Instalar oxigenioterapia conforme prescrição médica; puncionar acesso venosa; monitorar sinais vitais e     

oximetria; manter posição do leito a 0º; restringir esforços físicos. 
(B) Instalar oxigenioterapia conforme prescrição médica; puncionar acesso venoso; monitorar sinais vitais e     

oximetria; manter posição do leito semifowler; elevar os membros inferiores. 
(C) Instalar oxigenioterapia conforme prescrição médica; puncionar acesso venoso; monitorar sinais vitais e     

oximetria; manter posição do leito semifowler; restringir esforços físicos. 
(D) Instalar oxigenioterapia conforme prescrição médica; puncionar acesso venoso; monitorar sinais vitais e     

oximetria; manter posição do leito semifowler; estimular caminhar até o banheiro. 
(E) Instalar oxigenioterapia conforme prescrição médica; puncionar acesso venoso; monitorar sinais vitais e     

oximetria; manter cabeceira do leito a 0º; elevar os membros inferiores. 
 
26- Na prescrição médica, está descrito 60 mg de sulfato de gentamicina intramuscular (IM) para um paciente com 

conjuntivite. No serviço de saúde, possui disponível  ampola de 80 mg/2ml. O enfermeiro deverá aspirar da 
ampola a seguinte quantidade da droga: 
(A) 1,5 ml 
(B) 1,2 ml 
(C) 0,75 ml 
(D) 0,6 ml 
(E) 0,4 ml 

 
27- A gestão dos recursos materiais  nas unidades de saúde é uma das atribuições do enfermeiro e envolve as 

funções de previsão, provisão, organização e controle. Em relação à previsão de material realizada pelo enfer-
meiro, analise as alternativas e identifique as corretas: 

 
I- Analisar a especificidade da unidade, características da clientela e frequência no uso dos materiais. 
II- Basear-se no comportamento do consumo do material no passado e em uma estimativa de sua tendência 

no futuro. 
III- Analisar local de guarda, durabilidade do material e periodicidade na reposição do material. 
IV- Basear-se na decisão do responsável na escala de atribuição mensal pelo recebimento e conferência do 

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

 
28- As pessoas idosas procuram os serviços de saúde devido as quedas que podem causar lesões de partes moles, 

restrição prolongada ao leito, hospitalização, institucionalização, risco de doenças iatrogênicas, fraturas, hema-
toma subdural, incapacidade e morte. O enfermeiro, através da sistematização da assistência de enfermagem, 
visita domiciliar e educação em saúde pode evitar as quedas.  Em relação às quedas aos idosos, analise as 
alternativas abaixo e escreva V, para as verdadeiras e F, para as falsas: 

 

( ) Orientar a pessoa idosa que, quando necessário, utilizar dispositivo de auxílio à marcha, como bengalas, 
andadores e cadeiras de rodas. 

( ) Orientar a pessoa idosa que não participe de grupos de corrida e de dança devido ao alto risco de que-
das. 

( ) Entre os fatores de risco extrínseco para quedas, estão: sexo feminino, equilíbrio diminuído, imobilidade 
e alterações cognitivas. 

( ) Na visita domiciliar, o enfermeiro deve avaliar os riscos domésticos que são: carpetes soltos ou com 
dobras, cadeiras sem braços, má iluminação, entre outros.   

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:  
(A) V – F – F – V. 
(B) F – V – F – F. 
(C) F – F – V – F. 
(D) V – F – V – V. 
(E) V – F – V – F. 
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29- O paciente João Roberto, 72 anos, tabagista, possui diagnóstico médico de hipertensão arterial há 10 anos e 
está na recepção aguardando consulta de enfermagem agendada. Em relação aos passos da consulta de enfer-
magem para esse paciente, é recomendado pelo Ministério da Saúde: 
(A) Histórico; Exame físico; Avaliação laboratorial; Avaliação do risco cardiovascular; Avaliação da possibilidade 

de hipertensão secundária. 
(B) Planejamento das etapas do processo de enfermagem; Coleta de dados de enfermagem; Procedimento de 

enfermagem; Diagnóstico de enfermagem; Avaliação de enfermagem; Prescrição de medicamentos. 
(C) Planejamento das etapas do processo de enfermagem; Coleta de dados de enfermagem; Tomada de 

decisão das prioridades; Diagnóstico de enfermagem; Avaliação de enfermagem; Prescrição de medica-
mentos. 

(D) Histórico; Exame Físico; Diagnóstico das necessidades do cuidado; Planejamento da assistência; Avaliação 
do risco cardiovascular; Avaliação do possibilidade de hipertensão secundária. 

(E) Histórico; Exame Físico; Diagnóstico das necessidades do cuidado; Planejamento da assistência; Imple-
mentação da assistência; Avaliação do processo do cuidado. 

 
30- A aplicação da auditoria em enfermagem reflete na qualidade do cuidado ao paciente e família, no desenvolvi-

mento de pesquisas e no controle dos gastos nas instituições de saúde. Analise as alternativas e assinale o tipo 
de auditoria que é feita após a alta do paciente, em que se utiliza o prontuário para avaliação: 
(A) Auditoria de previsão. 
(B) Auditoria concorrente. 
(C) Auditoria operacional. 
(D) Auditoria retrospectiva. 
(E) Auditoria de provisão. 

 
31- O técnico de enfermagem procura o enfermeiro da Unidade de Saúde, pois não possui certeza do cálculo do  

gotejamento de uma prescrição médica de 500 ml de Soro Fisiológico 0,9% em  03 horas para uma gestante de 
7 semanas que está apresentando náuseas e vômitos persistentes. Analise as alternativas a seguir e selecione 
a correta em relação ao gotejamento em equipo macro gotas: 
(A) 166. 66 – arredondando para 167 gotas por minuto. 
(B) 166.66 – arredondando para 166 gotas por minuto. 
(C) 83,33 – arrendondando para 83 gotas por minuto. 
(D) 41.66 – arredondando para 42 gotas por minuto. 
(E) 125 gotas por minuto. 

 
32- Sobre a higienização das mãos, analise as afirmativas abaixo e, diante de cada uma, escreva V, se for 

verdadeira, e F, se for falsa: 
 

( ) Lavagem das mãos é a fricção manual vigorosa de toda a superfície das mãos e punhos, utilizando-se 
sabão/detergente, seguida de enxágue abundante em água corrente. 

( ) O principal problema da higienização das mãos não é a negligência dessa prática, mas sim a falta de 
bons produtos. 

( ) A lavagem das mãos deve ser realizada tantas vezes quanto necessária, durante a assistência a um 
único paciente, sempre que envolver contato com diversos sítios corporais, entre cada uma das ativida-
des. 

( ) A lavagem das mãos com antisséptico é recomendada quando da realização de procedimentos invasi-
vos. 

( ) Na aquisição de produtos antissépticos, não há necessidade de verificar se estes estão registrados na 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA. 

 
Assinale a alternativa com a sequência correta: 
(A) F – F – V – F – F   
(B) V – V – F – V – F. 
(C) F – V – F – V – V 
(D) V – V – V – V – V. 
(E) V – F – V – V – F.  

 
33- Os princípios organizativos do Sistema Único de Saúde (SUS) são os que operacionalizam as ações de saúde. 

Isso posto, assinale a alternativa a alternativa que indica dois princípios organizativos: 
(A) Regionalização e Integralidade. 
(B) Descentralização e hierarquização. 
(C) Equidade e participação social. 
(D) Universalidade e centralização. 
(E) Participação social e flexibilidade. 
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34- O planejamento é uma ferramenta que o enfermeiro utiliza no desenvolvimento do seu processo de trabalho na 
atenção básica, com o intuito de alcançar as metas determinadas pelo Ministério da Saúde. Em relação ao 
planejamento de nível tático, analise as alterativas e assinale a correta: 
(A) Este nível executa as atividades operacionais, o conteúdo é detalhado e analítico, abordando cada tarefa ou 

procedimento isoladamente e acontece a curto prazo. 
(B) Este nível está relacionado com alta administração, o conteúdo é genérico e sintético, abordando totalmente 

a organização e acontece a longo prazo. 
(C) Diz respeito aos usuários/família, o conteúdo é indeterminado,  abordando a  comunidade  e acontece a 

longo prazo. 
(D) Diz respeito aos níveis gerencial e de coordenações, o conteúdo é menos genérico e mais detalhado, 

abordando a unidade ou departamento separadamente e acontece a médio prazo.  
(E) Diz respeito aos usuários/família, o conteúdo é detalhado e analítico, abordando a comunidade e o prazo é 

indeterminado. 
 
35- A Constituição Federal reza em seu artigo 196: “A saúde é direito de todos e dever do estado [...]”. A esse 

respeito, assinale a alternativa correta: 
(A) O direito à saúde deve ser garantido por meio do controle dos atos de governo na saúde pela jurisdição ou 

o que se convencionou chamar de judicialização da política de saúde. 
(B) O direito à saúde deve ser 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 da saúde. 

(C) O direito à saúde deve ser garantido mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam a vida 
em condições dignas de existência. 

(D) O direito à saúde deve ser garantido por meio da seguridade dos direitos humanos, individuais, sociais e 
políticos. 

(E) O fornecimento de medicamentos pelo Estado ao cidadão à luz do art. 196 acontece de forma tranquila e 
segura para o usuário. 

 
36- Sobre Código de Ética da Enfermagem, assinale a alternativa que indica um dever do profissional da enferma-

gem: 
(A) Executar e/ou determinar atos contrários ao código de ética e à legislação que disciplina o exercício da 

enfermagem. 
(B) Aprimorar seus conhecimentos técnico-científicos, ético-políticos, socioeducativos, históricos e culturais que 

dão sustentação à prática profissional. 
(C) Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profis-

sional. 
(D) Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profis-

sional. 
(E) Registrar no prontuário e em outros documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo de 

cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras. 
 
37- Segundo a Lei N. 2.045 de 1998, poder-se-á efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado, nas 

condições e prazos previstos nesta Lei. Sobre isso, assinale a alternativa que justifica a contratação de Enfer-
meiro para atender necessidade temporária de excepcional interesse público: 
(A) Substituição de pessoal nas unidades escolares, pré-escolares e núcleos de educação infantil do município, 

por vacância nos casos de aumento do número de alunos, ou nos casos de licença e/ou afastamento do 
exercício do cargo. 

(B) Substituição de pessoal nas unidades médico-hospitalares (Postos de Saúde), ambulatórios e unidades san-
itárias, por vacância nos casos de falecimento, aposentadoria, exoneração e demissão. 

(C) Vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, no âmbito do Município, para atendimento de 
situações emergenciais ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana.     

(D) Substituição de pessoal na Câmara Municipal nos casos de licença e/ou afastamento do exercício do cargo. 
(E) Execução de obra certa, cuja execução obedeça ao regime de administração direta. 

 
38- Ter controle de todas as suas responsabilidades é um ótimo caminho, não só para ser pontual, como também 

mais produtivo, e, principalmente, cumprir as metas estabelecidas no ambiente de trabalho. Para tanto, e con-
siderando as relações humanas no trabalho, o servidor deve: 
(A) Ser capaz de identificar suas qualidades e pontos de melhoria, ou seja, ter consciência sobre suas limitações 

e seu potencial. 
(B) Buscar se destacar e usar bem a oratória para expressar suas ideias com clareza. 
(C) Ter equilíbrio emocional, cultivar emoções positivas e ter bom humor. 
(D) Relacionar-se de forma efetiva com os colegas e líderes, procurar minimizar os conflitos e estabelecer novos 

amigos 
(E) Planejar seu tempo para a entrega pontual de trabalhos, atividades ou serviços. 
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39- Considere as assertivas sobre o Conselho de Saúde: 
 

I- É um órgão que atua em caráter permanente e deliberativo. 
II- É órgão colegiado composto por representantes do governo. 
III- É órgão colegiado composto por prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. 
IV- É um órgão que atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na ins-

tância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas 
pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. 

 
Assinale a alternativa que contém a(s) assertiva(s) correta(s): 
(A) Apenas II, III e IV estão corretas. 
(B) Apenas IV está correta. 
(C) Apenas III e IV estão corretas. 
(D) Apenas III está correta. 
(E) I, II, III e IV estão corretas. 

 
40- Sobre a ética no serviço público, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- O servidor público deve ser o mais eficiente possível na utilização dos meios que são postos a sua disposição 
para a execução do seu trabalho.  

II- O servidor público deve ser honesto e verdadeiro e cumprir promessas de qualquer natureza. 
III- A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que 

devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele. 
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas a afirmativa II está correta.  
(B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.  
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  
(D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
(E) As afirmativas I, II e III estão corretas.  

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Prefeitura Municipal de Timbó – PSPS – Edital 008/2019                                                                                                                      Página 12 de 13 
 

 
 
 
 
 

  



 

 

Prefeitura Municipal de Timbó – PSPS – Edital 008/2019                                                                                                                      Página 13 de 13 
 

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO 

EDITAL N. 008/2019 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 
 
 
 

FOLHA INTERMEDIÁRIA  DE RESPOSTAS  
 
 

 
 

 

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 03 de 
junho de 2019, no endereço eletrônico www.furb.br/concursoexterno, link Prefeitura Municipal de 
Timbó – Processo Seletivo Público Simplificado - Edital N. 008/2019.  
 

 
 

Timbó, 02 de junho de 2019. 
 

http://www.furb.br/concursoexterno

