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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.

13 de outubro

14 às 18h

35 questões

4h de duração*
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Língua Portuguesa 5 questões

O caminho ambiental possível entre alarmistas e 
céticos

Trecho de entrevista de Cláudio Motta com o professor 
José Eli da Veiga, autor do livro A desgovernança mun-
dial da sustentabilidade, publicado em 2013.

Como enfrentar as mudanças climáticas?
O livro é mais ponderado do que a opinião de muita 
gente. Tento explicar as principais questões do clima, 
que é o principal problema, com certeza, mas também 
abordo aspectos da biodiversidade e do excesso de 
nitrogênio nos oceanos.

O senhor é otimista?
O otimista normalmente é o pessimista mal-infor-
mado. O problema é o grau de ceticismo. No fundo, 
há três posições que vemos na literatura. O otimista 
acredita que as pessoas bem-informadas vão começar 
a cuidar do planeta porque teriam mais consciência 
ecológica. No extremo oposto, tem gente que diz que 
ocorrerão desastres e não dará tempo de reverter esse 
quadro porque, infelizmente, a Humanidade não tem 
propensão ao desenvolvimento sustentável. E, no 
meio termo, há gente que diz que, pelo andar da car-
ruagem, vai ser complicado. Provavelmente, só depois 
de uma crise séria as pessoas vão acordar.

O que deverá acontecer com o clima?
Sobre isso ninguém pode ter certeza, nem para um 
lado, nem para outro. A ciência não permite que se 
afirme que estamos no caminho do precipício nem 
que, com certeza, vai surgir uma inovação tecnológica 
capaz de resolver os nossos problemas.

Como lidar com o aquecimento global?
Não é fácil. Muito em parte porque a ciência, em geral, 
não manda para os decisores políticos a mensagem 
que normalmente as pessoas precisam receber: se não 
fizer tal coisa, acontecerá isto. Os relatórios do IPCC 
(Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáti-
cas), que revisa periodicamente os estudos científicos, 
dizem que, se o CO2 chegar a determinado nível, 
medido em partes por milhão, haverá uma probabi-
lidade entre 30% e 50% de que aconteça algo com a 
temperatura. Hoje, existe um consenso de que não 
seria bom que o aquecimento ultrapassasse os dois 
graus, na média. Mas, e se passar, quais serão as con-
sequências? Aí é muito mais difícil dizer o que pode 
acontecer. Assim, os decisores políticos não têm como 
tomar as medidas necessárias.

Por outro lado, no caso do buraco na camada de 
ozônio, houve uma decisão global para enfrentar o 
problema. Como isto foi possível no passado?
A questão colocada era muito bem resolvida: se não 
houvesse uma mudança, todos os seus filhos teriam 
câncer de pele. As populações, principalmente do 
Hemisfério Norte, ficaram apavoradas com esta pos-
sibilidade. Isso é bem diferente de dizer que o mar vai 
subir alguns centímetros neste século, caso a tempe-
ratura fique dois graus mais elevada. A percepção da 
opinião pública passa a ser outra. Consequentemente, 
a maneira como os políticos são pressionados pela 
população, também.

Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/revis-
ta-amanha/o-caminho-ambiental-possivel-entre-alarmistas-ceti-
cos-8651393. Acesso em 14/ago/2019. Adaptado.

1. Assinale a alternativa correta, de acordo com o 
texto.

a. SQUARE De acordo com o grau de ceticismo sobre as 
mudanças climáticas, há numa extremidade os 
otimistas, que acreditam que pessoas bem-in-
tencionadas salvarão o planeta, e na outra extre-
midade os pessimistas, que creem que o quadro 
só será revertido depois de uma catástrofe.

b. Check-square Na opinião do entrevistado, se os estudos 
científicos pudessem emitir com certeza men-
sagens objetivas sobre certas atitudes e suas 
consequências, a população e os políticos 
poderiam ter outra percepção da realidade e 
outro posicionamento.

c. SQUARE No livro A desgovernança mundial da sustentabi-
lidade, José Eli da Veiga aborda principalmente 
a questão da biodiversidade e da fixação exces-
siva de nitrogênio nos oceanos, considerada o 
maior problema da humanidade.

d. SQUARE As respostas do entrevistado apresentam-se 
em linguagem conotativa, pois são subjetivas e 
caracterizadas por estilo literário.

e. SQUARE Em “E, no meio termo, há gente que diz que, 
pelo andar da carruagem, vai ser complicado. 
(2a resposta), a expressão sublinhada é um vício 
de linguagem e vai de encontro às normas 
gramaticais.
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2. De acordo com o texto, infere-se, da entrevista, que 
o entrevistado:

a. SQUARE antevê um cenário no qual a vida como conhe-
cemos hoje caminha para a extinção.

b. SQUARE contesta a ideia de aquecimento global asso-
ciado a emissões de dióxido de carbono.

c. SQUARE escamoteia seu posicionamento acerca do 
aquecimento global, dando respostas que se 
desviam das perguntas.

d. SQUARE contesta que as medidas políticas para evitar o 
aquecimento global devam se basear nos rela-
tórios do IPCC.

e. Check-square coloca-se em uma posição intermediária entre 
os alarmistas e os céticos acerca das mudanças 
climáticas.

3. Analise as frases abaixo:

 � O livro é mais ponderado do que a opinião de 
muita gente. (1a resposta)

 � O problema é o grau de ceticismo. 
(2a resposta)

 � […] a Humanidade não tem propensão ao 
desenvolvimento sustentável. (2a resposta)

 � Hoje, existe um consenso de que não seria 
bom que o aquecimento ultrapassasse os dois 
graus, na média. (4a resposta)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência que 
substitui, na mesma ordem e sem prejuízo de signifi-
cado, as palavras sublinhadas.

a. Check-square moderado • descrença •  
inclinação • uma anuência

b. SQUARE equilibrado • dúvida • índole • um dissenso
c. SQUARE sereno • certeza • vocação • uma desaprovação
d. SQUARE sensato • crença • pendor • uma tolerância
e. SQUARE plausível • incredulidade •  

tendência • uma discordância

4. Considere os períodos abaixo.

1. O livro é mais ponderado do que a opinião de 
muita gente. (1a resposta)

2. Tento explicar as principais questões do clima, 
que é o principal problema, com certeza, mas 
também abordo aspectos da biodiversidade 
e do excesso de nitrogênio nos oceanos. 
(1a resposta)

3. O otimista acredita que as pessoas bem-in-
formadas vão começar a cuidar do planeta 
porque teriam mais consciência ecológica. 
(2a resposta)

4. Isso é bem diferente de dizer que o mar vai 
subir alguns centímetros neste século, caso 
a temperatura fique dois graus mais elevada. 
(5a resposta)

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ), em relação aos períodos acima.

( ) Em 1, “do que” introduz uma oração subordi-
nada substantiva completiva nominal.

( ) Em 2, “que” introduz uma oração subordinada 
adjetiva explicativa e “mas”, uma oração coor-
denada sindética adversativa.

( ) Em 3, “porque” introduz uma oração subordi-
nada adverbial consecutiva.

( ) Em 3 e 4, “que” introduz oração subordinada 
substantiva objetiva direta.

( ) Em 4, “caso” introduz uma oração subordinada 
adverbial concessiva.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • F • F
b. SQUARE V • F • F • V • V
c. Check-square F • V • F • V • F
d. SQUARE F • V • F • F • V
e. SQUARE F • F • V • V • F
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7. Quantos são os anagramas (diferentes posições das 
letras de uma palavra) da palavra “BOMBA” em que a 
letra B aparece no extremo esquerdo?

a. SQUARE 48
b. Check-square 24
c. SQUARE 12
d. SQUARE 6
e. SQUARE 4

8. Um hospital conta com 8 anestesistas e 6 cirurgiões 
e deseja montar uma equipe médica com 3 cirurgiões 
e 2 anestesistas.

De quantas maneiras diferentes esta equipe pode ser 
escolhida?

a. SQUARE Mais do que 575
b. Check-square Mais que 550 e menos que 575
c. SQUARE Mais do que 525 e menos que 550
d. SQUARE Mais do que 500 e menos que 525
e. SQUARE Menos que 500

9. Se João é calmo, então Maria não é compreensiva. 
Se Patrícia é curiosa, então Maria é compreensiva.

Sabe-se que João é calmo. Logo:

a. SQUARE Maria é compreensiva.
b. SQUARE Patrícia é curiosa.
c. Check-square Patrícia não é curiosa.
d. SQUARE Patrícia é curiosa e Maria é compreensiva.
e. SQUARE Patrícia não é curiosa e Maria é compreensiva.

10. Uma empresa possui 15 funcionários, sendo 
8 homens e 7 mulheres, e deseja escolher um homem 
e uma mulher para formar uma comissão composta 
por um presidente e um vice-presidente.

De quantas maneiras esta escolha pode ser feita?

a. SQUARE Mais do que 180
b. SQUARE Mais do que 160 e menos que 180
c. SQUARE Mais do que 140 e menos que 160
d. SQUARE Mais do que 120 e menos que 140
e. Check-square Menos do que 120

5. Considere as afirmativas abaixo, com base no texto.

1. Em “No fundo, há três posições que vemos 
na literatura” (2a resposta) e “Hoje, existe um 
consenso […]” (4a resposta), as formas verbais 
sublinhadas podem ser substituídas entre si, 
sem prejuízo de significado e sem desvio da 
norma culta da língua escrita.

2. Em “A ciência não permite que se afirme 
que estamos no caminho do precipício […]” 
(3a resposta), o pronome “se” pode ser pos-
posto ao verbo (afirme-se), sem desvio da 
norma culta da língua escrita.

3. O sinal de dois-pontos (4a e 5a resposta) é 
usado com a mesma função nas duas ocorrên-
cias: introduz um detalhamento ou esclareci-
mento acerca de um termo mencionado antes.

4. Em “O otimista acredita que as pessoas bem-
-informadas vão começar a cuidar do planeta 
[…]” (2a resposta), os dois termos sublinhados 
funcionam como sujeito.

5. As palavras “nitrogênio”, “consciência”, “séria”, 
“precipício” e “necessárias” seguem a mesma 
regra de acentuação gráfica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Raciocínio Lógico 5 questões

6. Dois dados perfeitos de 6 lados (numerados de 1 a 
6) são lançados simultaneamente.

Qual a probabilidade de, após o lançamento, a soma 
dos números das faces superiores ser diferente de 6?

a. SQUARE Mais que 87,5%
b. SQUARE Mais que 87% e menos que 87,5%
c. SQUARE Mais que 86,5% e menos que 87%
d. Check-square Mais que 86% e menos que 86,5%
e. SQUARE Menos que 86%
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14. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Bombinhas localiza-se no Distrito de Porto Belo, 
e tem altitude de 55 metros em relação ao mar.

b. SQUARE Bombinhas é um município localizado no litoral 
sul de Santa Catarina na Península de Itajaí.

c. SQUARE O Município de Bombinhas, de colonização 
preponderantemente italiana, tem limite com o 
Oceano Atlântico apenas ao Sul.

d. SQUARE O Município de Bombinhas tem como limite 
geográfico o Oceano Atlântico apenas a Oeste e 
fica a 60 metros de altitude em relação ao mar.

e. Check-square O Município de Bombinhas, localizado no litoral 
Norte de Santa Catarina, tem ao Norte, ao Sul e 
a Leste o Oceano Atlântico.

15. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE A Guerra do Contestado, conflito que perdurou 
por 6 anos, deu-se pela disputa de área reivin-
dicada pelos Estados de São Paulo e do Paraná.

b. SQUARE O conflito denominado Contestado ganhou 
este nome porque ocorreu em um território 
incorporado pelo Estado do Rio Grande do Sul 
e que era contestado por São Paulo.

c. SQUARE A Guerra do Contestado, que teve duração 
de 7 anos, ocorreu como desdobramento 
da construção de uma rodovia por uma 
empresa americana.

d. Check-square A Guerra do Contestado foi um conflito armado 
ocorrido em uma região situada entre os Esta-
dos do Paraná e de Santa Catarina, que teve 
duração de 4 anos.

e. SQUARE O conflito do Contestado ocorreu na Região 
Sudeste do Brasil, teve duração de 5 anos 
e envolveu os Estados do Rio de Janeiro e 
São Paulo.

Aspectos históricos, geográficos, 
econômicos e sociais 5 questões

11. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Recife, capital do Estado de Piauí, localiza-se na 
Região Sudeste, composta por seis Estados.

b. SQUARE A região Sudeste do Brasil é a menor região do 
país e é composta por três Estados.

c. Check-square Piauí, o Estado brasileiro que tem Teresina 
como sua capital, localiza-se na Região Nor-
deste, que é composta por nove Estados.

d. SQUARE A Região Norte é uma das seis regiões do Brasil 
definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

e. SQUARE Fernando de Noronha é uma ilha localizada no 
Espírito Santo, Estado situado na Região Norte 
do país.

12. Em se tratando da Economia Catarinense, no Vale 
do Itajaí destacam-se:

a. Check-square A indústria têxtil e naval.
b. SQUARE A indústria de papel e celulose.
c. SQUARE A indústria moveleira e carbonífera.
d. SQUARE Os segmentos carbonífero e cerâmico.
e. SQUARE A produção de plásticos descartáveis e móveis.

13. É considerado um dos maiores problemas sociais 
da atualidade. A destinação inadequada pode causar 
a poluição dos mananciais e a contaminação do ar. 

Trata-se do:

a. SQUARE CO2.
b. Check-square Lixo.
c. SQUARE Metal.
d. SQUARE Plástico.
e. SQUARE Combustível.



 Página 7

Município de Bombinhas • Concurso Público • Edital 001/2019

S06 Enfermeiro

18. A Política Nacional de Promoção da Saúde elen-
cou temas prioritários que acabaram embasando ao 
longo dos anos as ações de promoção em todas as 
esferas do SUS. São eles:

1. Imunização, que visa minimizar a volta de 
epidemias no território nacional.

2. Alimentação adequada e saudável, que com-
preende promover ações visando à promoção 
da saúde e à segurança alimentar e nutricional.

3. Práticas corporais e atividades físicas, que com-
preende promover ações, aconselhamento e 
divulgação de práticas corporais e atividades 
físicas, incentivando a melhoria das condições 
dos espaços públicos, considerando a cultura 
local e incorporando brincadeiras, jogos, dan-
ças populares, dentre outras práticas.

4. Enfrentamento do uso do tabaco e seus deri-
vados, bem como o enfrentamento do uso 
abusivo de álcool e outras drogas.

5. Controle da Hipertensão e do Diabetes, com 
visitas à redução de doenças cardiovasculares.

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 4 e 5.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

19. Durante um atendimento, ao verificar os sinais 
vitais, identificou-se que o paciente J.A.M, de 56 
anos, apresentava frequência respiratória de 36 mpm, 
frequência cardíaca de 50 bpm, pressão arterial de 
110×70 mmHg e temperatura axilar de 38°C.

Você diria que este paciente está, respectivamente:

a. SQUARE taquipneico, taquicárdico, hipertenso e febril.
b. Check-square taquipneico, bradicárdico, normotenso e febril.
c. SQUARE normopneico, taquicárdico, normotenso e febril.
d. SQUARE taquipneico, taquicardico, hipotenso e febril.
e. SQUARE normopneico, normocárdico, normotenso e 

afebril.

Conhecimentos Específicos 20 questões

16. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado em 
1988 pela Constituição Federal Brasileira, que deter-
mina que é dever do Estado garantir saúde a toda 
população brasileira.

Assinale a alternativa correta acerca dos princípios e 
das diretrizes do SUS.

a. Check-square São princípios organizativos do SUS: Regiona-
lização e Hierarquização, Descentralização e 
Comando Único e Participação Popular.

b. SQUARE A universalização no SUS indica que se deve 
tratar desigualmente os desiguais, investindo 
mais onde a carência é maior.

c. SQUARE A Equidade defende que a saúde é um direito 
de cidadania de todas as pessoas e cabe ao 
Estado assegurar este direito, sendo que o 
acesso às ações e aos serviços deve ser garan-
tido a todas as pessoas, independentemente de 
sexo, raça, ocupação, ou outras características 
sociais ou pessoais.

d. SQUARE A Regionalização e Hierarquização propõe 
redistribuir poder e responsabilidade entre os 
três níveis de governo. Com relação à saúde, 
regionalização objetiva prestar serviços com 
maior qualidade e garantir o controle e a fiscali-
zação por parte dos cidadãos.

e. SQUARE A integralidade é um dos princípios do SUS e 
define que apesar de todas as pessoas possuí-
rem direito aos serviços, as pessoas não são 
iguais e, por isso, têm necessidades distintas.

17. Na prescrição médica há um Soro Fisiológico de 
0,9% de 1.000 ml para ser infundido de 12/12 horas.

Quantas gotas deverão ser infundidas por minuto 
aproximadamente?

a. SQUARE 2,8 gotas por minuto
b. SQUARE 21 gotas por minuto
c. Check-square 28 gotas por minuto
d. SQUARE 36 gotas por minuto
e. SQUARE 48 gotas por minuto
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22. Diabetes Mellitus (DM) é uma doença altamente 
prevalente na população brasileira e mundial.

Assinale a alternativa correta em relação a essa 
patologia.

a. Check-square O DM tipo 2 caracteriza-se por defeitos na ação 
e secreção da insulina.

b. SQUARE O DM tipo 2 é o resultado da destruição de 
células betapancreáticas com consequente não 
produção de insulina.

c. SQUARE O DM caracteriza-se pela elevada taxa de gli-
cose no sangue (hiperglicemia), provocada pela 
insuficiência renal, que não consegue eliminar 
a glicose acumulada no sangue.

d. SQUARE É causada pela deficiência na produção de insu-
lina pelos ácinos pancreáticos e, consequente-
mente, pelo aumento da glicemia.

e. SQUARE O DM tipo 1 pode ocorrer em qualquer idade, 
sendo mais comum em idosos.

23. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
nas últimas décadas, a dengue reemergiu em mais de 
100 países, e mais da metade da população mundial 
vive em áreas endêmicas da doença e/ou sob risco de 
transmissão.

Assinale a alternativa correta acerca da Dengue.

a. SQUARE A vacina dengue foi licenciada em nosso país no 
esquema de três doses (2, 4 e 6 meses de idade).

b. SQUARE Pode haver transmissão da doença de pessoa a 
pessoa, sem a participação do vetor.

c. SQUARE O ciclo de transmissão da doença se inicia 
quando o mosquito Haemophilus pica uma 
pessoa infectada.

d. Check-square O vírus multiplica-se no intestino médio do 
vetor e infecta outros tecidos chegando às glân-
dulas salivares. Uma vez infectado, o mosquito é 
capaz de transmitir o vírus enquanto viver.

e. SQUARE Os primeiros sintomas como febre, dor mus-
cular, mal-estar e cefaleia surgem após um 
período médio de incubação de 14 dias.

20. Assinale a alternativa correta acerca da Resolução 
do COFEN no 358, de 15 de outubro de 2009, que dis-
põe sobre a Sistematização da Assistência de Enferma-
gem e implementação do processo de enfermagem 
em ambientes públicos ou privados.

a. SQUARE As etapas que contemplam o processo de 
enfermagem são coleta de dados, entrevista, 
exame físico e plano de cuidados.

b. SQUARE A sistematização da Assistência de Enferma-
gem e o Processo de Enfermagem são pala-
vras sinônimas e podem ser definidas como a 
padronização do cuidado de enfermagem.

c. SQUARE Ao enfermeiro incumbe a liderança na execu-
ção e avaliação do processo de enfermagem, 
cabendo-lhe privativamente o diagnóstico de 
enfermagem, enquanto as demais etapas são 
realizadas em conjunto com os demais profis-
sionais da equipe de enfermagem.

d. Check-square O processo de enfermagem deve estar baseado 
em um suporte teórico que oriente a coleta de 
dados, o estabelecimento de diagnósticos de 
enfermagem, o planejamento das intervenções 
de enfermagem e que forneça a base para a ava-
liação dos resultados de enfermagem alcançados.

e. SQUARE Sistematizar a Assistência de Enfermagem con-
figura apenas a definição das ações de enfer-
magem realizadas em instituições prestadoras 
de serviços de internação hospitalar, institui-
ções prestadoras de serviços ambulatoriais de 
saúde, domicílios, escolas, associações comuni-
tárias, fábricas, entre outros.

21. O paciente J.A.P, 35 anos, precisará receber 6 mg 
de Dexametasona intramuscular. Há disponível na 
unidade frasco-ampola de Dexametasona com con-
centração de 4 mg/ml em frasco de 2,5 ml.

Quanto deve ser administrado no paciente?

a. SQUARE 0,15 ml
b. SQUARE 0,25 ml
c. Check-square 1,5 ml
d. SQUARE 2,5 ml
e. SQUARE 15 ml



 Página 9

Município de Bombinhas • Concurso Público • Edital 001/2019

S06 Enfermeiro

26. O tratamento das lesões e a realização de curati-
vos requerem do enfermeiro conhecimento acerca da 
fisiologia e estruturação da pele bem como habilida-
des que possam contribuir para o processo de cicatri-
zação adequado.

Acerca dessa temática, relacione corretamente as colu-
nas 1 e 2 abaixo:

Coluna 1 Tipos de lesões

1. Tecido de Granulação
2. Esfacelo
3. Necrose
4. Derme
5. Epiderme

Coluna 2 Descrição

( ) É o crescimento de pequenos vasos sanguí-
neos e de tecido conectivo para preencher 
feridas de espessura total. O tecido é saudável 
quando é brilhante, vermelho vivo, lustroso e 
granular com aparência aveludada.

( ) Manifestação final de uma célula que sofreu 
lesões irreversíveis e representa um impor-
tante fator de risco para contaminação e 
proliferação bacteriana, além de servir como 
barreira ao processo de cicatrização.

( ) Tecido necrosado de consistência delgada, 
mucoide, macia e de coloração amarela. For-
mado por bactérias, fibrina, elastina, colágeno, 
leucócitos intactos, fragmentos celulares, 
exsudato e grandes quantidades DNA.

( ) É a camada mais externa da pele, avascular, 
Fina, onde estão localizadas as Células de 
Langherans, Melanócitos, Queratina e células 
de Merkel.

( ) Onde se localizam as fibras elásticas e colá-
genas, vasos sanguíneos, nervos, glândulas 
sudoríparas e sebáceas.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE 1 • 2 • 3 • 4 • 5
b. SQUARE 1 • 3 • 2 • 4 • 5
c. Check-square 1 • 3 • 2 • 5 • 4
d. SQUARE 2 • 3 • 5 • 4 • 1
e. SQUARE 3 • 2 • 1 • 5 • 4

24. Assinale a alternativa correta quanto aos aspec-
tos envolvidos no estabelecimento da Hipertensão 
Arterial Sistêmica.

a. SQUARE A ocorrência da hipertensão está associada ao 
aumento do débito cardíaco e à diminuição da 
resistência vascular periférica.

b. SQUARE Sexo, idade e etnia não são considerados fato-
res de risco para hipertensão.

c. SQUARE Hipertensão arterial é condição clínica multi-
fatorial caracterizada por elevação sustentada 
dos níveis pressóricos ≥ 110 e/ou 70 mmHg.

d. SQUARE Dentre os sistemas envolvidos no controle da 
pressão arterial podemos citar o sistema nervoso 
parassimpático e o sistema renina-rivastigmina.

e. Check-square A abordagem terapêutica da PA elevada inclui 
medidas não medicamentosas e o uso de fár-
macos anti-hipertensivos, a fim de reduzir a PA, 
proteger órgãos-alvo, prevenir desfechos car-
diovasculares e renais.

25. O papel do enfermeiro no atendimento neonatal 
é de suma importância e avaliar a mamada é funda-
mental quando se assiste a dupla mãe e bebê.

Assinale a alternativa correta acerca da amamentação.

a. SQUARE Dentre o papel do enfermeiro está estimular a 
suplementação com água, chás e outros leites, 
diminuir a ansiedade materna e orientar a mãe 
a ter uma dieta equilibrada.

b. Check-square Alguns dos sinais de que a criança está reali-
zando a pega adequada durante a amamenta-
ção são: queixo da criança toca o peito da mãe 
e os lábios da criança estão virados para fora.

c. SQUARE A coordenação sucção/deglutição está bem 
estabelecida entre 38-40 semanas de idade 
pós-conceptual, o que faz com que a amamen-
tação das crianças que nasçam antes desse 
período fique prejudicada.

d. SQUARE O leite ordenhado, desde que fervido, pode 
ser reaproveitado para ser ofertado para outra 
criança cuja mãe não possui oferta suficiente 
de leite.

e. SQUARE Mães HIV positivas, doença de Chagas, uso de 
drogas, gripes e resfriados, fissuras e engur-
gitamento mamário são contraindicações da 
amamentação.
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29. O engasgo é considerado uma emergência, e em 
casos graves, pode levar a pessoa à morte por asfixia 
ou deixá-la inconsciente por um tempo. Sendo assim, 
agir rapidamente evita complicações.

Assinale a alternativa correta acerca do engasgo em 
crianças.

a. SQUARE Ao desconfiar da presença de um corpo estra-
nho, é indicado tentar retirá-lo com a mão em 
pinça, mesmo que o objeto não seja visualizado.

b. SQUARE A manobra de Heimlich só é indicada para 
crianças maiores de 5 anos. Antes dessa idade, 
proceder a técnica de percussão nas costas.

c. SQUARE A manobra de Heimlich consiste em compres-
sões abaixo das costelas, com sentido para 
baixo, abraçando a criança por trás.

d. Check-square Os sinais de alerta para o engasgo são dificul-
dade súbita para respirar, presença ou não de 
tosse, ruído na inspiração, chiado, abafamento 
da voz, lábios cianóticos.

e. SQUARE Em crianças menores de um ano deve-se pro-
ceder o desengasgo realizando 3 percussões 
nas costas da criança, com a cabeça virada para 
cima, seguidas de 3 compressões na frente.

30. A Rede Cegonha é uma estratégia lançada em 
2011 pelo Governo Federal, sendo um pacote de ações 
para garantir o atendimento de qualidade, seguro e 
humanizado para todas as mulheres.

Dentre seus objetivos e diretrizes podemos citar:

a. Check-square Promover a implementação de novo modelo de 
atenção à saúde da mulher e à saúde da criança 
com foco na atenção ao parto, ao nascimento, 
ao crescimento e ao desenvolvimento da criança.

b. SQUARE Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna, 
Infantil e dos homens em idade fértil para 
que estes garantam acesso, acolhimento e 
resolutividade.

c. SQUARE Reduzir a mortalidade materna já que seu foco 
é exclusivamente a mulher e gestante.

d. SQUARE Esta estratégia prevê atenção à saúde das crian-
ças desde o nascimento à adolescência com 
qualidade e resolutividade.

e. SQUARE A Rede Cegonha visa a vinculação da gestante 
à unidade de referência para o parto e ao trans-
porte, com estímulos para a prática de cesaria-
nas seguras.

27. Os cuidados e as orientações acerca da terapia 
insulínica são de extrema importância para garantir o 
adequado controle glicêmico de pessoas com Diabe-
tes. Assim, a educação em saúde é fundamental para a 
adesão ao tratamento.

Assinale a alternativa correta acerca dessa temática.

a. SQUARE O paciente deve ser orientado quanto à impor-
tância de se fazer rodízio dos locais de aplicação, 
sendo as regiões mais indicadas: parte interna 
da coxa, abdome, flancos e região de bíceps.

b. SQUARE Ao aplicar a insulina, o paciente deve ser orien-
tado a massagear o local para garantir a melhor 
absorção do medicamento.

c. SQUARE O local adequado para armazenar a insulina é 
sempre na porta da geladeira, estando sepa-
rada dos alimentos.

d. SQUARE Em situação de pacientes emagrecidos a prega 
cutânea está contraindicada evitando-se que a 
aplicação ocorra de forma acidental na derme.

e. Check-square Na aplicação da insulina no abdome, o paciente 
deverá ser orientado a realizá-la distante da 
região periumbilical pois se trata de uma região 
vascularizada e pode gerar hematomas e áreas 
de lipodistrofia e alterar o tempo de absorção.

28. O Ministério da Saúde tem recomendado práticas 
humanizadas e seguras no atendimento às gestantes.

Dentre essas recomendações, escolha a correta.

a. SQUARE As mulheres, durante o trabalho de parto, 
devem ser encorajadas a permanecerem em 
repouso como forma de evitar o sofrimento fetal.

b. Check-square A amniotomia precoce, associada ou não à 
ocitocina, não deve ser realizada de rotina em 
mulheres em trabalho de parto que estejam 
progredindo bem.

c. SQUARE O enema deve ser sempre realizado de forma 
rotineira durante o trabalho de parto, como 
forma de minimizar infecções.

d. SQUARE A tricotomia pubiana e perineal deve ser rea-
lizada de forma rotineira durante o trabalho 
de parto em, no maximo, 30 minutos antes de 
iniciar o parto.

e. SQUARE O melhor decúbito para a gestante permanecer 
é o lateral direito pois minimiza a compressão 
de veia cava e favorece melhor fluxo sanguíneo 
ao feto.
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32. Assinale a alternativa correta acerca das ende-
mias, pandemias e epidemias.

a. SQUARE A pandemia é a classificação dada para doen-
ças que ocorrem com frequência em uma 
região delimitada e se mantêm restritas a ela.

b. SQUARE A endemia é a classificação dada para doenças 
infecciosas e transmissíveis que se espalham por 
um ou mais continentes, ou por todo o mundo.

c. SQUARE  Como exemplo de endemia temos a gripe A 
(gripe suína), em 2009, que registrou casos em 
vários continentes.

d. Check-square Epidemia é a ocorrência de casos de doença ou 
outros eventos de saúde com uma incidência 
maior que a esperada para uma área geográfica 
e em períodos determinados.

e. SQUARE Surto é o surgimento lento e progressivo 
de uma determinada doença que já estava 
erradicada.

33. Dentre as ações do enfermeiro está a realização 
do exame físico, que se torna essencial para contem-
plar a primeira etapa do processo de enfermagem 
através do histórico de enfermagem.

Assinale a alternativa correta acerca do exame físico.

a. Check-square As etapas propedêuticas do exame físico são: 
ausculta, palpação, percussão e inspeção.

b. SQUARE A escala de coma de Glasgow serve para avaliar 
a resposta neurológica de pacientes sedados, 
sendo 10 pontos a pontuação máxima a ser 
atingida pelo paciente de.

c. SQUARE Dentre as alterações urinárias a serem investi-
gadas é importante reconhecer as alterações 
como a oligúria, poliúria e polaciúria que sig-
nificam respectivamente, aumento do volume 
urinário, diminuição do volume urinário e 
aumento da frequência ao urinar.

d. SQUARE Na ausculta pulmonar, os sibilios são tipos de 
sons nítidos e descontínuos semelhantes ao 
friccionar dos cabelos.

e. SQUARE Na ausculta cardíaca, a primeira bulha - B1- 
corresponde ao momento da diástole (som 
advindo do fechamento das valvas mitral e 
tricúspide). Ela é seguida de um pequeno 
silêncio (ejeção), menor que o período sistólico 
marcado pela segunda bulha - B2.

31. Um dos objetivos básicos do Sistema de Infor-
mação em Saúde, na concepção do Sistema Único 
de Saúde (SUS), é possibilitar a análise da situação 
de saúde no nível local, tomando como referencial 
microrregiões homogêneas. Entre os sistemas nacio-
nais de informação em saúde existentes, temos o Sis-
tema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).

Analise as afirmativas abaixo sobre essa temática:

1. O Sinan registra dados indispensáveis ao cál-
culo dos principais indicadores extremamente 
úteis, tais como as taxas de incidência, letali-
dade e mortalidade, coeficiente de prevalên-
cia, entre outros.

2. Dados de má qualidade, ou seja, aqueles 
oriundos de fichas de notificação ou investi-
gação com campos essenciais em branco e 
incongruências entre dados, duplicidades de 
registros, dificultam a análise dos registros do 
Sinan e o estabelecimento de indicadores.

3. As fichas individuais de investigação (FII) devem 
ser preenchidas pelo profissional responsável 
por essa atividade, digitadas na própria unidade 
ou secretaria municipal de saúde, e seus dados 
enviados seguindo o fluxo da notificação.

4. Ficha individual de notificação (FIN) – é preen-
chida para cada paciente quando da suspeita 
da ocorrência de problema de saúde de notifi-
cação compulsória de interesse nacional, esta-
dual ou municipal e encaminhada, pelas unida-
des assistenciais, aos serviços responsáveis pela 
informação e/ou vigilância epidemiológica.

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 3.
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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35. O Ministério da Saúde tem atuado ativamente 
junto aos Estados e Municípios no enfrentamento do 
surto de sarampo.

Assinale a alternativa correta acerca dessa doença e 
do esquema vacinal.

a. SQUARE A primeira dose deverá ser dada aos 6 meses 
de idade e a segunda, com 15 meses.

b. SQUARE A vacina tetraviral protege, não só contra 
sarampo, como também contra difteria, tétano 
e coqueluche.

c. SQUARE Sarampo é uma doença infecciosa grave, cau-
sada por uma bactéria, que pode ser fatal. Sua 
transmissão ocorre quando o doente tosse, fala, 
espirra ou respira próximo de outras pessoas.

d. SQUARE Em torno de 7 a 14 dias, podem aparecer outros 
sinais e sintomas, como manchas vermelhas no 
rosto e atrás das orelhas que, em seguida, se 
espalham pelo corpo. Após o aparecimento das 
manchas, a persistência da febre é um bom sinal 
e pode indicar melhora do quadro, principal-
mente em crianças menores de 5 anos de idade.

e. Check-square Não existe tratamento específico para o 
sarampo. Os medicamentos são utilizados para 
reduzir o desconforto ocasionado pelos sinto-
mas da doença.

34. A grande propensão da pessoa idosa à instabi-
lidade postural e à alteração da marcha aumenta o 
risco de quedas e, por essa razão, equilíbrio e marcha 
devem ser sempre avaliados.

Acerca do evento quedas em idosos, é correto afirmar:

a. SQUARE O idoso que já sofreu quedas anteriormente 
possui menor probabilidade de voltar a cair.

b. Check-square São fatores que agravam a ocorrência de lesão 
na queda: idade avançada; resistência e rigidez 
da superfície sobre a qual se cai; dificuldade 
para levantar após a queda e densidade mine-
ral óssea reduzida.

c. SQUARE Dentre os fatores extrínsecos para a ocorrência 
de quedas estão: alterações fisiológicas rela-
cionadas ao avançar da idade, a presença de 
doenças, de fatores psicológicos e de reações 
adversas de medicações em uso.

d. SQUARE Os fatores intrínsecos para quedas são relacio-
nados aos comportamentos e as atividades das 
pessoas idosas e ao meio ambiente. Ambientes 
inseguros e mal iluminados, mal planejados e 
mal construídos, com barreiras arquitetônicas 
representam os principais fatores de risco para 
quedas.

e. SQUARE Quedas com impacto direto sobre quadril e 
punho têm menor probabilidade de resul-
tar em fraturas por serem ossos de maior 
densidade.
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