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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

6 de outubro

9 às 12h

30 questões

3h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 
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Língua Portuguesa 5 questões

Texto 1

Estudo encontra resíduos de agrotóxicos na água 
de 22 municípios de SC

Um estudo feito a pedido do Ministério Público de 
Santa Catarina (MPSC) encontrou resíduos de agrotó-
xicos em amostras de água do abastecimento público 
de 22 municípios do estado. Foram achadas até subs-
tâncias banidas na União Europeia. O estudo contem-
plou 100 coletas em 90 cidades catarinenses.

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento 
(Casan) diz em nota que “nenhuma amostra de água 
coletada na saída de suas estações de tratamento, em 
todo o Estado de Santa Catarina, apresenta qualquer 
inconformidade. Todas as amostras coletadas atendem 
à Consolidação Número 5 do Ministério da Saúde, por-
taria que define os padrões de potabilidade da água. 
Sendo assim, a Companhia reitera que a água distri-
buída nos municípios do Sistema Casan está completa-
mente dentro dos níveis de potabilidade exigidos”.

A coleta e a análise das amostras foi feita entre março 
e outubro de 2018. O parecer técnico foi feito pela 
professora Sonia Corina Hess, professora da Universi-
dade Federal de Santa Catarina (UFSC). Ela explicou 
que as amostras foram coletadas pelo MPSC, que 
mandou os resultados para que ela fizesse a análise.

Sobre os resultados, ela afirmou que “substância tóxica 
na água é óbvio que vai ser perigoso” e que “limites 
seguros são muito relativos”.

No total, foram achadas nas amostras sete substâncias 
banidas na União Europeia (UE). Em 13 dos 22 muni-
cípios, foram encontrados resíduos de mais de um 
agrotóxico.

Segundo o relatório, um dos achados que mais cha-
mou a atenção foi o caso de Coronel Freitas, no Oeste, 
cuja água é obtida de um manancial subterrâneo. No 
município, foram encontrados resíduos de dois agro-
tóxicos que tiveram uso proibido na UE desde 2004 
por causa dos danos à saúde humana.

Disponível em: <https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/
noticia/2019/03/22/estudo-encontra-residuos-de-agrotoxicos-
na-agua-de-22-municipios-de-sc.ghtml>. Acesso em: 03 set.2019. 
[Fragmento adaptado].

1. Sobre o texto 1, é correto afirmar que:

a. Check-square resíduos de agrotóxicos foram identificados na 
água servida à população em cerca de 25% dos 
municípios catarinenses pesquisados.

b. SQUARE em 22 dos municípios de Santa Catarina incluí-
dos na pesquisa, foram encontradas, na água 
consumida pela população, substâncias tóxicas 
banidas pela União Europeia.

c. SQUARE de acordo com a pesquisa realizada a pedido do 
MPSC, a população de Santa Catarina sabe que 
a água que consome contém resíduos tóxicos 
proibidos pela União Européia.

d. SQUARE a Casan não reconhece os resultados da pes-
quisa relativamente à água extraída do manan-
cial subterrâneo de Coronel Freitas.

e. SQUARE em todos os municípios onde se fez a pesquisa, 
o abastecimento público de água à população 
é feito pela Companhia Catarinense de Águas e 
Saneamento, exceto em Coronel Freitas.

2. Considerando o texto 1, assinale a alternativa 
correta.

a. SQUARE Na frase “Ela explicou que as amostras foram 
coletadas pelo MPSC, que mandou os resulta-
dos para que ela fizesse a análise”, o vocábulo 

“que” tem a mesma função sintática nos dois 
segmentos destacados.

b. SQUARE Na frase “Sobre os resultados, ela afirmou que 
‘substância tóxica na água é óbvio que vai ser 
perigoso’ […]”, o adjetivo “perigoso” concorda 
no masculino e no singular com o substantivo 

“substância”.
c. Check-square Na primeira frase do terceiro parágrafo, cons-

tata-se ausência de concordância verbal e de 
concordância nominal na expressão “foi feita”.

d. SQUARE Na frase “Foram achadas até substâncias bani-
das na União Europeia”, o verbo concorda no 
plural com um sujeito indeterminado.

e. SQUARE Na frase “[…] nenhuma amostra de água cole-
tada na saída de suas estações de tratamento, 
em todo o Estado de Santa Catarina, apresenta 
qualquer inconformidade”, o sujeito do verbo 

“apresenta” é do tipo composto, pois é formado 
por mais de três palavras.
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3. Assinale a alternativa correta quanto à concordân-
cia verbal e nominal.

a. SQUARE Fazem vinte anos que tia e sobrinha se conhe-
ceram; eu também conheci uns sobrinhos 
meus, a maioria eram da mesma idade e alguns 
até mais velhos.

b. SQUARE Soube-se depois que, enquanto os parlamen-
tares buscavam superar algumas arestas sobre 
a reforma da previdência, reuniu-se às pressas, 
no Palácio da Alvorada, representantes do 
governo para definir estratégias que pudessem 
fazer membros da base desistir de impor a 
liberação de emendas parlamentares.

c. SQUARE Um dos ganhos das policlínicas é o acesso faci-
litado a exames de média complexidade, que 
antes era necessário encaminhamentos para 
hospitais e grandes centros urbanos.

d. Check-square Analistas ouvidos pelo Valor indicam que a 
mudança na política de concessão de aval pelo 
Tesouro Nacional a partir de 2015 e o alto com-
prometimento das receitas estaduais com des-
pesas correntes, especialmente as de pessoal, 
estão entre os fatores que levaram à queda de 
investimentos em Santa Catarina.

e. SQUARE Penetrei em uma festa de aniversário de uma 
riquinha, pagamos de amigos dela, viramos 
segurança na porta e depois curti a festa até o 
final.

4. Assinale a frase correta quanto ao emprego do(s) 
pronome(s) destacado(s), considerando a norma da 
língua escrita padrão.

a. SQUARE Fiquei emocionada quando ele disse-me: 
– Eu lhe estimo demais.

b. SQUARE Antes que perguntem-me, quero dizer-lhes 
que descartei todas a propostas que apresenta-
ram-me antes da audiência realizada hoje.

c. Check-square Dirijo-me inicialmente a Vossa Excelência para 
elogiar o seu discurso.

d. SQUARE Ao fazer uso da palavra, primeiramente agrade-
ci-o pela colaboração prestada e depois beijei-

-lhe na testa.
e. SQUARE Pesquisas recentes nos mostram o pioneirismo 

da imunoterapia, onde os medicamentos usam 
do sistema imunológico para destruir células 
cancerígenas.

5. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Na frase “O dá cá e toma lá, hoje, assumiu um 
sentido pejorativo, soando como algo espú-
rio, fazendo ligação com a ideia de corrupção, 
transformando o Congresso Nacional em um 
balcão de negócios”, o sujeito do verbo assu-
mir é distinto do sujeito dos verbos soando, 
fazendo e transformando.

b. SQUARE Na frase “A expressão nepotismo surgiu como 
forma de se referir aos privilégios que o líder 
da igreja católica, o Papa, no período conhe-
cido como Renascimento, concedia aos seus 
familiares, especialmente sobrinhos e parentes 
próximos, que eram nomeados para ocupar 
cargos dentro da igreja romana” é composta de 
2 orações.

c. SQUARE Na frase “O churrasco de fogo de chão é mais 
parecido com uma confraternização, já que 
demora a ficar pronto e normalmente tem 
grandes peças sendo assadas”, o sujeito é dife-
rente para cada um dos verbos.

d. Check-square Na frase “A Primeira República foi marcada pelo 
controle político exercido sobre o governo 
federal pela oligarquia cafeeira paulista e pela 
elite rural mineira, na conhecida ‘política do 
café com leite’”, existem três agentes da passiva, 
a saber: pelo controle político; pela oligarquia 
cafeeira paulista; pela elite rural mineira.

e. SQUARE Na frase “Mesmo em um momento de baixo 
crescimento, as indústrias de papel e celulose 
conquistam competitividade internacional e 
realizam investimentos em florestas e em novas 
unidades para elevar a produção em Santa 
Catarina”, a expressão “competitividade interna-
cional” exerce a função de adjunto adverbial do 
verbo “conquistar”.
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8. O processo de apropriação/conhecimento da área 
geográfica pelas equipes da atenção básica, onde 
ocorre a cartografia do território a partir de diferentes 
mapas e reconhecimento das condições de vida e 
da situação de saúde da população de uma área de 
abrangência, dos riscos coletivos e das potencialida-
des é conhecido como:

a. Check-square Territorialização.
b. SQUARE Acessibilidade e acolhimento
c. SQUARE Mapeamento de áreas de risco.
d. SQUARE Ordenação da rede de atenção à saúde.
e. SQUARE Estabelecimento da adscrição dos usuários e 

vínculo.

9. Atualmente, confirma-se o aumento gradual da 
cobertura da atenção básica, por meio da Estratégia 
de Saúde da Família.

A ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da 
Atenção Básica, com “…padrão de qualidade compa-
rável nacional, regional e local, de maneira a permitir 
maior transparência e efetividade das ações governa-
mentais direcionadas à Atenção Básica em Saúde em 
todo o Brasil…” estão sendo implementadas pelo(a):

a. SQUARE Programa de Requalificação de Unidades Bási-
cas de Saúde (Requalifica-UBS).

b. Check-square Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica (Pmaq-AB).

c. SQUARE Vinculação dos núcleos de Apoio à Saúde da 
Família (Nasfs) modalidades 1 e 2 às equipes de 
Saúde da Família.

d. SQUARE Equidade, que diferencia os valores repassados 
aos municípios, conforme o PIB per capita, que 
apresenta percentual de população com plano 
de saúde, percentual de população com Bolsa-

-Família, percentual de população em extrema 
pobreza e densidade demográfica.

e. SQUARE Controle de qualidade da atenção prestada, que 
premia equipes e municípios com melhores 
desempenhos, em função do alcance de com-
promissos e resultados pré-contratualizados.

Temas de Saúde Pública 5 questões

6. As doenças cardiovasculares, os cânceres, as doen-
ças respiratórias crônicas e o diabetes mellitus se 
configuram como as principais doenças crônicas pre-
valentes não transmissíveis, no Brasil.

Principalmente para as três primeiras doenças, o princi-
pal fator de risco envolvido, dos listados abaixo é o/a:

a. SQUARE Uso nocivo do álcool.
b. SQUARE História familiar.
c. Check-square Tabagismo.
d. SQUARE Alimentação não saudável.
e. SQUARE Atividade física insuficiente.

7. Analise as afirmativas abaixo sobre a Atenção 
Básica e seus elementos conceituais.

1. Atenção Básica caracteriza-se por um con-
junto de ações de saúde, no âmbito individual 
e coletivo, que abrangem a promoção, a 
proteção e a recuperação da saúde.

2. Tem como objetivo desenvolver uma atenção 
integral que impacte na situação de saúde e 
autonomia das pessoas e nos determinantes e 
condicionantes de saúde das coletividades.

3. É desenvolvida com o mais alto grau de des-
centralização e capilaridade, próximo da vida 
das pessoas.

4. É operacionalizada por meio do exercício de 
práticas de cuidado e de gestão, democráticas 
e participativas, sob forma de trabalho em 
equipe, dirigidas a populações de territórios 
definidos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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12. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 3 
de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), a 
Reversão é:

a. SQUARE ato de chamamento do candidato aprovado 
em concurso público para apresentação de 
documentos exigidos em Lei e no edital.

b. Check-square o retorno à atividade de servidor aposentado 
por invalidez, resultante do cancelamento do 
benefício previdenciário.

c. SQUARE o conjunto de atribuições, deveres e responsa-
bilidades cometido ao servidor público, criado 
por Lei e com denominação própria.

d. SQUARE a investidura do servidor em cargo de atribuições 
e responsabilidades compatíveis com a limitação 
que tenha sofrido em sua capacidade física ou 
mental, verificada em perícia médica oficial.

e. SQUARE a investidura do servidor estável no cargo 
anteriormente ocupado, ou no cargo resultante 
de sua transformação ou aglutinação, quando 
invalidada a sua exoneração por decisão admi-
nistrativa ou judicial.

13. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 
3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), 
o processo disciplinar é o instrumento destinado a 
apurar e punir infrações cometidas por servidores 
e demais pessoas sujeitas ao regime funcional da 
Administração Pública cuja punição seja de suspensão 
superior a:

a. SQUARE 10 dias ou advertência.
b. SQUARE 15 dias ou advertência.
c. SQUARE 15 dias ou demissão.
d. SQUARE 30 dias ou advertência.
e. Check-square 30 dias ou demissão.

14. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 
3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), 
os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada 
em Lei para o respectivo cargo, respeitada a duração 
máxima de:

a. SQUARE 40 horas semanais e de 6 horas diárias.
b. Check-square 40 horas semanais e de 8 horas diárias.
c. SQUARE 44 horas semanais e de 6 horas diárias.
d. SQUARE 44 horas semanais e de 8 horas diárias.
e. SQUARE 44 horas semanais e de 9 horas diárias.

10. A condições crônicas na atenção primária à 
saúde (APS) vão muito além das doenças crônicas 

“tradicionais”, como diabetes, doenças cardiovasculares, 
cânceres, doenças respiratórias, etc., mas também 
hoje envolvem doenças infecciosas persistentes.

Um exemplo de doença infecto-contagiosa de carac-
terísticas crônicas em nosso meio, de longa duração , 
sem cura clínica até o momento, é a:

a. SQUARE Hanseníase.
b. SQUARE Tuberculose.
c. SQUARE Leishmaniose.
d. Check-square Infecção pelo vírus HIV.
e. SQUARE Hepatite B aguda.

Legislação Municipal 5 questões

11. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 3 
de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC):

A posse dar-se-á até     dias da data da nomeação, 
mediante assinatura do respectivo termo, no qual 
deverá declarar ter conhecimento das atribuições, dos 
deveres, das responsabilidades e dos direitos ineren-
tes ao cargo para o qual foi aprovado.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. SQUARE 90
b. SQUARE 60
c. SQUARE 45
d. SQUARE 40
e. Check-square 30
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17. O cuidado com pacientes sob o risco de desen-
volver lesões e portadores de feridas é uma tarefa que 
exige do enfermeiro conhecimento científico e habili-
dade técnica.

Assinale a alternativa correta acerca do curativo ideal.

a. SQUARE Deve-se manter sempre seca e livre de umi-
dade a interface da ferida para favorecer o des-
bridamento de tecido desvitalizado.

b. Check-square A cobertura ideal do curativo de uma lesão 
deve permitir trocas gasosas e promover isola-
mento térmico bem como barreira bacteriana.

c. SQUARE Não se deve remover o excesso de exsudação da 
lesão uma vez que auxilia na umidade e provoca 
a maceração da pele adjacente, além de comba-
ter o número de micro-organismo na lesão.

d. SQUARE O curativo ideal deve impedir a troca gasosa já 
que a hipóxia no leito da ferida cria uma área 
de baixa tensão de oxigênio e consequente-
mente estimula o crescimento de arcos capila-
res na ferida.

e. SQUARE A troca de curativo deve ser realizada com solu-
ção fisiológica refrigerada para favorecer a alter-
nância térmica do leito da ferida, contribuindo 
para a proliferação de tecido de granulação.

18. Assinale a alternativa correta acerca do atendi-
mento Pediátrico no Suporte Básico de Vida.

a. Check-square O primeiro e mais importante passo na cadeia 
da sobrevivência pediátrica é a prevenção.

b. SQUARE As compressões torácicas em crianças menores 
de um ano estão contraindicadas.

c. SQUARE As emergências em crianças e lactentes, sobre-
tudo em casos de parada cardiorrespiratória, 
têm suas causas geralmente relacionadas a 
problemas cardíacos.

d. SQUARE A sequência correta para o atendimento de 
suporte básico em crianças é manter vias 
aéreas, respiração e compressão.

e. SQUARE A sequência correta para o atendimento de 
suporte básico em crianças é iniciar manobras 
de ventilação, seguidas de manutenção de vias 
aéreas e compressão.

15. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 
3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), 
somente será permitido serviço extraordinário para 
atender a situações excepcionais e temporárias, respei-
tado o limite máximo de quantas horas por jornada?

a. Check-square 2
b. SQUARE 3
c. SQUARE 4
d. SQUARE 5
e. SQUARE 6

Conhecimentos Específicos 15 questões

16. O Código de Ética dos Profissionais de Enferma-
gem leva em consideração a necessidade e o direito 
de assistência em Enfermagem da população, os inte-
resses do profissional e de sua organização.

Assinale a alternativa correta acerca do código de 
ética profissional da enfermagem.

a. SQUARE É vetado recusar-se a executar atividades 
que não sejam de sua competência técnica, 
científica, ética e legal ou que não ofereçam 
segurança ao profissional, à pessoa, família e 
coletividade.

b. SQUARE No sentido de manter a privacidade e o sigilo 
acerca do paciente, é proibido que o profissio-
nal tenha acesso às informações relacionadas 
à pessoa, família e coletividade, necessárias ao 
exercício profissional.

c. SQUARE É permitido executar ou participar da assistên-
cia à saúde, mesmo sem o consentimento da 
pessoa ou de seu representante legal, indepen-
dentemente do cuidado a ser prestado.

d. SQUARE O enfermeiro poderá ausentar-se do turno de 
trabalho, mesmo sem substituição e sem con-
tinuidade da assistência, desde que já tenha 
cumprido sua carga horária de trabalho.

e. Check-square É dever do enfermeiro garantir a continuidade 
da assistência de Enfermagem em condições 
que ofereçam segurança, mesmo em caso de 
suspensão das atividades profissionais decor-
rentes de movimentos reivindicatórios da 
categoria.
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20. Foi prescrita Penicilina Cristalina 2.000.000 UI, 
porém na unidade existe apenas frasco-ampola de 
10.000.000 UI em 10 ml.

Quanto, em ml, o paciente deverá receber?

a. Check-square 2 ml
b. SQUARE 2,5 ml
c. SQUARE 4 ml
d. SQUARE 5 ml
e. SQUARE 10 ml

21. Na atualidade, existem múltiplas alternativas de 
processamento e reprocessamento de artigos hos-
pitalares, cabendo ao enfermeiro saber identificar 
a melhor opção, levando em conta a segurança do 
paciente, do trabalhador, a vida útil do material, os 
custos e a preservação do meio ambiente.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. A escolha do método de esterilização 
dependerá do tipo de artigo a ser esterili-
zado, podendo ser método físico, químico e 
biológico.

2. É permitido o uso de embalagens de tecido de 
algodão reparadas com remendos ou cerzidas 
e sempre que for evidenciada a presença de 
perfurações, rasgos, desgaste do tecido ou 
comprometimento da função de barreira, a 
embalagem deve ser imediatamente reparada 
para que continue a ser usada.

3. O rótulo dos produtos para saúde proces-
sados deve ser capaz de se manter legível e 
afixado nas embalagens durante a esteriliza-
ção, transporte, armazenamento, distribuição 
e até o momento do uso.

4. Não é permitido o uso de estufas para a esteri-
lização de produtos para saúde.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

19. A queda representa um grande problema para as 
pessoas idosas dadas as suas consequências (injúria, 
incapacidade, institucionalização e morte) que são 
resultado da combinação de alta incidência com alta 
suscetibilidade à lesões.

Dentro desse contexto, assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Dentre os fatores extrínsecos para a ocorrência 
de quedas em idosos destacam-se ser do sexo 
masculino, não ter tido quedas anteriormente, 
marcha rápida e uso de auxílio para caminhada.

b. SQUARE A maioria das quedas acidentais ocorre fora de 
casa, geralmente durante o desempenho de 
atividades não habituais como durante a prá-
tica de atividades físicas e viagens.

c. Check-square As causas mais comuns relacionadas às quedas 
de pessoas idosas na comunidade são: fra-
queza e distúrbios de equilíbrio e marcha, ton-
tura, vertigem, alteração postural/hipotensão 
ortostática, síncope e redução da visão.

d. SQUARE Quedas com impacto direto sobre quadril e 
punho têm menor probabilidade de resultar 
em fraturas. Quando há uma superfície inter-
mediária, por exemplo, uma cadeira, a probabi-
lidade de ocorrer fratura aumenta, bem como 
com aqueles que conseguem reduzir a energia 
da queda, segurando-se.

e. SQUARE Fatores intrínsecos são relacionados aos com-
portamentos e às atividades das pessoas idosas 
e ao meio ambiente. Ambientes inseguros e 
mal iluminados, mal planejados e mal construí-
dos, com barreiras arquitetônicas, representam 
os principais fatores intrínsecos de risco para 
quedas.
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24. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma 
condição clínica multifatorial caracterizada por susten-
tação de níveis pressóricos elevados.

Assinale a alternativa correta acerca da HAS.

a. SQUARE A HAS é condição clínica multifatorial caracte-
rizada por elevação sustentada dos níveis pres-
sóricos ≥ 120 e/ou 80 mmHg.

b. Check-square Dentre os fatores de risco para a HAS podemos 
citar: idade, sexo e etnia, excesso de peso e 
obesidade, ingestão excessiva de sal, ingestão 
de álcool, sedentarismo, fatores socioeconômi-
cos e genética.

c. SQUARE O aumento do débito cardíaco e a diminuição 
da resistência vascular periférica são mecanis-
mos envolvidos no estabelecimento da HAS.

d. SQUARE Dentre as possibilidades para o tratamento de 
pessoas com HAS está o uso de diuréticos que 
atuam relaxando a musculatura lisa arterial. 
Como exemplo podemos citar a Hidralazina.

e. SQUARE Dentre os mecanismos envolvidos no estabele-
cimento da HAS estão o sistema nervoso paras-
simpático que atua estimulando a redução do 
débito cardíaco.

25. A Febre Amarela é uma doença que tem grande 
importância epidemiológica por sua gravidade clínica 
e potencial de disseminação.

Acerca da Febre Amarela, é correto afirmar:

a. Check-square É uma doença de notificação compulsória 
imediata, ou seja, todo evento suspeito (tanto 
morte de primatas não humanos, quanto casos 
humanos com sintomatologia compatível) 
deve ser prontamente comunicado, em até 24 
horas após a suspeita inicial.

b. SQUARE Os sintomas iniciais da Febre Amarela são febre 
com calafrios e manchas amareladas pelo 
corpo, além de dores nas costas, dores muscu-
lares, vômitos e fraqueza.

c. SQUARE A transmissão da Febre Amarela ocorre de pes-
soa a pessoa, por gotículas, saliva e espirros.

d. SQUARE O principal animal transmissor da Febre Ama-
rela aos humanos são os macacos.

e. SQUARE A vacina é a principal ferramenta de prevenção 
e controle da febre amarela, sendo a mesma 
encontrada no SUS, sendo administrada por via 
intramuscular.

22. A Diabetes Mellitus (DM) é considerada um trans-
torno metabólico de etiologias heterogêneas, carac-
terizada por hiperglicemia e distúrbios metabólicos, 
envolvendo mecanismos distintos.

Acerca dos mecanismos envolvidos na DM, é correto 
afirmar:

a. SQUARE Glicólise é processo de obtenção de ATP por 
meio da degradação de aminoácidos, lactatos, 
glicerol.

b. SQUARE Glicogênese é o processo ativado pela libera-
ção de glucagon para produção de glicose a 
partir do glicogênio, ocorrendo quando há falta 
de glicose sanguínea.

c. SQUARE Glicogenólise é o processo ativado pela libera-
ção de insulina para armazenamento de glicose 
no fígado e músculos.

d. SQUARE Gliconeogênese é processo anaeróbio que se 
caracteriza pela formação de duas moléculas 
de ácido pirúvico a partir de glicose.

e. Check-square A função da insulina é reduzir a concentração 
de glicose na corrente sanguínea através da 
facilitação da absorção de glicose por alguns 
tecidos. Já o glucagon atua aumentando o 
nível de glicose no sangue através da transfor-
mação do glicogênio em glicose.

23. Dentre as recomendações da cadeia da sobrevi-
vência do suporte básico de vida no atendimento de 
uma parada cardiorrespiratoria (PCR) no ambiente 
extra-hospitalar, assinale a alternativa correta no que 
se refere à prioridade no momento do atendimento 
após ter sido identificada a PCR e chamado o serviço 
de atendimento médico.

a. SQUARE olhar, ouvir e sentir
b. SQUARE sentir, olhar e ouvir
c. SQUARE desfibrilação e intubação
d. Check-square ressuscitação precoce e desfibrilação
e. SQUARE ventilação e depois compressões torácicas
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26. O Sr. J.A.S, 65 anos, está internado em uma uni-
dade de internação e precisará receber soro fisiológico 
0,9%, 500 ml em 12 horas.

Quantas gotas de soro por minuto deverão ser infun-
didas no paciente, aproximadamente?

a. SQUARE aproximadamente 12 gotas por minuto.
b. Check-square aproximadamente 14 gotas por minuto.
c. SQUARE aproximadamente 18 gotas por minuto.
d. SQUARE aproximadamente 24 gotas por minuto.
e. SQUARE aproximadamente 30 gotas por minuto.

27. A Rede de Frio caracteriza-se por especificidades 
de natureza técnico-administrativa e logística, com 
a finalidade de assegurar o bom funcionamento da 
cadeia de frio.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. A Rede de Frio é o processo logístico aplicado 
à conservação adequada dos imunobiológi-
cos, garantindo a preservação de suas carac-
terísticas originais.

2. A Sala de Imunização (SI) representa a instân-
cia final da Rede de Frio, sendo responsável 
exclusivamente pelos procedimentos de 
vacinação de rotina, campanhas, bloqueios e 
intensificações.

3. Os imunobiológicos compreendem soros, 
vacinas e imunoglobulinas, capazes de prote-
ger, reduzir a severidade ou combater doen-
ças específicas e agravos.

4. Quando da necessidade de realizar o trans-
porte de imunobiológicos, o mesmo deve ser 
realizado em caixas térmicas, sendo indicado 
o uso de gelo em barra ou escama com o 
intuito de manter os produtos sem perder sua 
estabilidade e efeito.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

28. Na assistência à criança no momento do nasci-
mento deve-se empregar o princípio ético da não 
maleficência. Os profissionais de saúde devem con-
siderar os possíveis danos que qualquer intervenção 
pode causar no processo fisiológico de adaptação do 
recém-nascido (RN) no momento do nascimento.

Assinale a alternativa correta acerca da assistência ao 
recém-nascido.

a. SQUARE O clampeamento precoce do cordão umbili-
cal , o contato imediato pele a pele e o início 
da amamentação exclusiva são práticas que 
devem ser encorajadas e têm impacto na nutri-
ção e na saúde da mãe e do bebê.

b. SQUARE Após a realização dos cuidados de rotina na 
sala de parto, o recém-nascido em boas con-
dições clínicas deve ser encaminhado direta-
mente para a unidade neonatal para que a mãe 
consiga descansar e se recuperar do parto.

c. SQUARE A avaliação do RN pelo Apgar deve ser feita no 
terceiro e décimo minuto de vida do RN. Tal 
avaliação proporcionará uma pontuação de 
zero a cinco para os bebês.

d. SQUARE Em RN com idade gestacional inferior a 29 sema-
nas ou peso ao nascer inferior a 1.500 g, não se 
recomenda o uso de saco plástico transparente 
de polietileno pelo risco de asfixia neonatal.

e. Check-square O contato pele a pele imediatamente após o 
nascimento, em temperatura ambiente de 26°C, 
reduz o risco de hipotermia no RN a termo com 
respiração espontânea, sem necessidade de 
ventilação, desde que cobertos com campos 
preaquecidos.
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30. Assinale a alternativa correta acerca das reco-
mendações do Programa de Humanização do pré-na-
tal e nascimento.

a. SQUARE O uso do enema de rotina nas gestantes antes 
do parto reduz significativamente a infecção 
puerperal e neonatal.

b. SQUARE O uso da posição supina pela mulher durante 
o trabalho de parto gera menos risco a ela e ao 
bebê em relação ao uso da posição lateral ou 
vertical.

c. SQUARE A tricotomia é um procedimento comum, rea-
lizado com o intuito de diminuir os índices de 
infecção e facilitar a sutura perineal em caso de 
laceração ou episiotomia, devendo ser obriga-
tória a sua realização.

d. Check-square Baseado na necessidade de manter uma hidra-
tação e um aporte calórico adequado à mulher 
durante o parto, assim como oferecer con-
forto e bem-estar, a permissão para a mulher 
ingerir alimentos leves ou fluidos durante o 
trabalho de parto não aumenta a incidência de 
complicações.

e. SQUARE A imersão em água durante o trabalho de parto 
oferece maior risco à mulher e ao recém-nas-
cido; portanto, o uso de banheiras ou pequenas 
piscinas estão contra-indicadas nas maternida-
des ou nos centros de nascimento.

29. O objetivo da classificação das áreas dos serviços 
de saúde é orientar as complexidades, a minuciosi-
dade e o detalhamento dos serviços a serem execu-
tados nesses setores, de modo que o processo de 
limpeza e desinfecção de superfícies esteja adequado 
ao risco.

Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.

a. SQUARE Áreas semicríticas: são todos os demais com-
partimentos dos estabelecimentos assistenciais 
de saúde não ocupados por pacientes e onde 
não se realizam procedimentos de risco.

b. SQUARE Áreas não críticas: são todos os compartimen-
tos ocupados por pacientes com doenças infec-
ciosas de baixa transmissibilidade e doenças 
não infecciosas.

c. Check-square Áreas críticas: são os ambientes onde existe 
risco aumentado de transmissão de infecção, 
onde se realizam procedimentos de risco, com 
ou sem pacientes, ou onde se encontram 
pacientes imunodeprimidos.

d. SQUARE São exemplos de área semicrítica: Centro Cirúr-
gico (CC), Centro Obstétrico (CO), Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI), Unidade de Diálise, Labo-
ratório de Análises Clínicas, Banco de Sangue, 
Setor de Hemodinâmica, Unidade de Trans-
plante e Central de Material e Esterilização (CME).

e. SQUARE São exemplos de área crítica: enfermarias e 
apartamentos, ambulatórios, banheiros, posto 
de enfermagem, elevador e corredores.
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Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

G R A D E  D E  R E S P O S TA S



Campus Universitário • UFSC 
88040-900 • Florianópolis • SC

Fone/Fax: (48) 3953-1000 
http://www.fepese.org.br


