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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 

 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL N. 002/2019 

 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

INSTRUÇÕES 
 
 

1- O Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, sendo 10 questões de Língua 
Portuguesa, 5 questões de Matemática Básica e 15 questões de Conhecimentos Específicos, cada 
questão com 5 (cinco) opções (A, B, C, D, E), e uma Folha Intermediária de Respostas. 

 
2- Ao receber o material, confira no Cartão de Respostas, seu nome, número de inscrição, data de nas-

cimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão 
aceitas reclamações posteriores. 

 

3- A prova objetiva terá duração de 3 (três) horas, incluído, neste tempo, o preenchimento do Cartão de 
Respostas.  

 

4- Leia atentamente cada questão e assinale, no Cartão de Respostas, a opção que responde correta-
mente a cada uma delas. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção 
eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e a respectiva assinatura serão de inteira res-
ponsabilidade do candidato. Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.  

 

5- Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer 
qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser 
publicado. 

 

6- Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:  
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou 

preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada. 
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas. 
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de 

mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas. 
 

7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a 
presença do coordenador local.  

 
8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta) 

minutos contados do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Questões e o Cartão de Respostas.  
 

9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no Caderno de Questões.  
 

10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda 
o horário de início da prova.  

 

11- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o Cartão de 
Respostas.  

 

11- Assine no local indicado no Cartão de Respostas e no Caderno de Questões.  
 

12- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas e Caderno 
de Questões.  

 

Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala. 
 

Porto Belo, 01 de dezembro de 2019.  
 

BOA PROVA 

Realização: 

 
Nº de Inscrição: Nome do candidato: 



Concurso Público - Edital 002/2019                                                                                                                                                Página 2 de 9 

QUESTÕES  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA 

 
As questões 1 a 10 se referem ao texto a seguir: 
 
Que tal aproveitar o calendário das festas de outubro na região do Vale do Itajaí para também conhecer ou visitar 
novamente o Festival do Camarão, em Porto Belo? 
_____ 6ª edição do evento, que ocorre de 10 ____ 13 de outubro, contará com três shows nacionais gratuitos: do 
cantor de pagode Xande de Pilares e das duplas sertanejas César Menotti e Fabiano e João Bosco e Vinícius, além, 
é claro, de atrações regionais e locais que prometem agitar ____ Praça da Bandeira. [...] Como o próprio nome já 
diz, o evento trará para o público diversos pratos _____ base de camarão. Uma das opções mais procuradas pelos 
visitantes é o famoso Pastel de Camarão produzido pelas esposas dos pescadores da Associação de Pescadores 
de Porto Belo. 

Disponível em: https://ocp.news/entretenimento/6o-festival-do-camarao-traz-shows-nacionais-gratuitos-para-porto-belo 
Acesso em: 02/out/2019.[adaptado] 

 

1- Assinale a alternativa que contenha o sentido da palavra destacada no trecho “Como o próprio nome já diz...”: 
(A) Comparação 
(B) Causa 
(C) Explicação 
(D) Conformidade 
(E) Condição 
 

2- Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto: 
(A) À – à – a – à 
(B) A – a – à – a 
(C) A – a – a – à 
(D) À – à – à – à 
(E) A – a – a – a 
 

3- Os verbos ‘conhecer’ e ‘produzido’ estão respectivamente no: 
(A) Infinitivo – Particípio Passado 
(B) Particípio Passado – Infinitivo 
(C) Particípio Passado – Gerúndio  
(D) Infinitivo – Infinitivo 
(E) Infinitivo – Gerúndio 
 

4- As palavras destacadas nos trechos “que ocorre” e “que prometem” são: 
(A) conjunções 
(B) pronomes relativos 
(C) preposições 
(D) advérbios 
(E) substantivos 
 

5- A exemplo de “visitar”, escrita com S, assinale a alternativa cuja lacuna também deve ser preenchida com S: 
(A) a___arado 
(B) surde___ 
(C) verni___ 
(D) hospitali___ar 
(E) qui___er 
 

6- Assinale o tipo de sujeito da oração “Uma das opções mais procuradas pelos visitantes é o famoso Pastel de 
Camarão...”: 
(A) composto 
(B) oração sem sujeito 
(C) simples 
(D) indeterminado 
(E) desinencial 
 

7- No texto, é um antônimo possível de “aproveitar”: 
(A) usufruir 
(B) desfrutar 
(C) dispor 
(D) perder 
(E) usar 
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8- Assinale a alternativa correta quanto à acentuação das palavras do texto: 
(A) calendário, próprio – todas as paroxítonas são acentuadas. 
(B) é, já, três – acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. 
(C) também, além – todas as oxítonas são acentuadas. 
(D) contará, trará – todas as proparoxítonas são acentuadas. 
(E) Itajaí – oxítona terminada em I é sempre acentuada. 
 

9- Assinale a alternativa correta quanto à classificação da classe gramatical de palavras do texto: 
 
I- César – substantivo 
II- já – verbo 
III- o – preposição 
IV- famoso – adjetivo 
V- é – verbo 
 
Estão corretos: 
(A) Apenas os itens I, II, IV. 
(B) Apenas os itens III, IV, V. 
(C) Apenas os itens II, III, V. 
(D) Apenas os itens I, IV, V. 
(E) Todos os itens. 
 

10- Assinale a alternativa que contenha um verbo, retirado do texto, que não esteja na mesma pessoa e número 
dos demais: 
(A) ocorre 
(B) contará 
(C) prometem 
(D) é 
(E) diz 

 

QUESTÕES  DE  MATEMÁTICA  BÁSICA 

 
11- Analise a figura a seguir, que representa um terreno: 

 
 
 
 
 
Pode-se afirmar que a área desse terreno é, em m2, de: 
(A) 15. 
(B) 12. 
(C) 11. 
(D) 8. 
(E) 10. 
 

12- Em um torneio de futebol de campo, uma equipe disputou 10 partidas. A cada vitória, a equipe somou 3 pontos, 
a cada empate, 1 ponto e, a cada derrota, não foi somado nenhum ponto. Sabendo que a equipe sofreu 2 
derrotas e, ao final do torneio, conquistou um total de 18 pontos, pode-se afirmar que a quantidade de vitórias 
foi: 
(A) 7. 
(B) 5. 
(C) 6. 
(D) 4. 
(E) 3. 
 

13- Em uma empresa de 120 funcionários, dois terços são mulheres. Sabe-se que 30% das mulheres estão grávi-
das. Se for escolhido um funcionário ao acaso para receber um prêmio, a probabilidade que seja uma mulher 
grávida é, em %, de: 
(A) 30. 
(B) 25. 
(C) 20. 
(D) 15. 
(E) 10. 
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14- A empresa organizadora de um show dispõe de uma casa de espetáculos. Nessa casa, há duas opções de 
lugares para se assistir ao show: a área vip, que possui 200 cadeiras numeradas, e a pista central, que possui 
formato retangular, cujos lados medem 20m e 15m, que permite às pessoas assistirem ao show de pé. Levando-
se em conta que, pelas normas locais, deve-se observar o número máximo de 3 pessoas por metro quadrado 
na área da pista, pode-se afirmar que o número total de ingressos que podem ser vendidos para o show, consi-
derando ambas as opções, será de: 
(A) 900. 
(B) 850. 
(C) 410. 
(D) 1100. 
(E) 305. 
 

15- Em uma festa eram esperadas 20 pessoas. Foi comprado chope, de modo que cada pessoa pudesse beber 
600ml. Se na ocasião da festa foram recebidas 30 pessoas, a quantidade de chope a menos que cada um 
poderá beber, em relação à quantidade inicial será, em ml, de: 
(A) 350. 
(B) 300. 
(C) 100. 
(D) 200. 
(E) 50. 

 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 

 
16- O servidor público revela um comportamento antiético quando: 

(A) Não desiste perante os obstáculos e tem foco e clareza sobre aonde quer chegar. 
(B) Critica ou responsabiliza colegas na ausência destes. 
(C) Trata as pessoas com naturalidade e sem ideias preconcebidas. 
(D) Usa a racionalidade para gerenciar as emoções. 
(E) É incapaz de confiar em sua própria opinião. 
 

17- A realização no trabalho não depende apenas de bons salários, mas do ambiente ideal em que estejam pre-
sentes a gentileza, a possibilidade de expressar os pontos de vista divergentes, o relacionamento humano res-
peitoso e sincero entre as pessoas. Destaca-se que o saber ouvir é condição para o estabelecimento do bom 
relacionamento humano no trabalho. Sobre o saber ouvir, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) cor-
reta(s): 
 
I- Saber ouvir é considerado uma das maiores habilidades humanas, isso implica dar àquele que fala sua 

atenção, somada à capacidade de compreensão. 
II- Dar àquele que fala sua atenção, somada à capacidade de compreensão. 
III- Saber ouvir é uma das melhores formas de mostrar respeito pelo outro. 
IV- Fazer perguntas pode demonstrar à pessoa que fala que você está efetivamente ouvindo. 
V- O saber ouvir é uma forma de gerar relacionamentos e aumentar o conhecimento. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Todas as afirmativas estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa III está correta. 
(E) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 

 
18- “Curativo é o procedimento de limpeza e cobertura de uma lesão, com o objetivo de auxiliar no tratamento da 

ferida ou prevenir a colonização dos locais de inserção de dispositivos invasivos, diagnósticos ou terapêuticos” 
(Jorge & Dantas, 2003). O anexo da resolução COFEN nº 567/2018 apresenta o Regulamento da atuação da 
Equipe de Enfermagem no Cuidado aos pacientes com feridas. A atuação do técnico de enfermagem no cuidado 
aos pacientes com feridas consiste em: 
(A) Desenvolver e implementar plano de intervenção para o indivíduo em risco de desenvolver lesão/úlcera por 

pressão. 
(B) Participar da escolha de materiais, medicamentos e equipamentos necessários à prevenção e cuidado aos 

pacientes com feridas. 
(C) Registrar no prontuário do paciente somente as características da ferida e procedimentos executados. 
(D) Participar e solicitar parecer técnico das Comissões de Curativos. 
(E) Realizar curativo nas feridas sob prescrição e supervisão do enfermeiro. 
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19- O suicídio é um fenômeno complexo que envolve múltiplas causas e que afeta, além de suas vítimas, os paren-
tes e amigos (“sobreviventes”). Envolve também profissionais de saúde e de outros setores que direta ou indi-
retamente lidam com o problema. A proximidade da Equipe de Saúde da Família com a comunidade possibilita 
a identificação de situações de risco de suicídio. Sobre esse fenômeno, analise as afirmativas abaixo e, diante 
de cada uma escreva, se for verdadeira, e F, se for falsa: 
 
( ) Os principais fatores de risco para o suicídio são: história de tentativas anteriores e transtorno mental 

(depressão, abuso de álcool e outras drogas, esquizofrenia). 
( ) O risco de suicídio aumenta em doenças crônicas e dolorosas porque os pacientes podem se sentir como 

um fardo para sua família e até mesmo sem esperanças de melhora. 
( ) É importante procurar não conversar sobre o suicídio, pois faz com que a pessoa decida tirar sua própria 

vida. 
( ) Os profissionais dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) devem ser os principais aliados da Estra-

tégia Saúde da Família (ESF) para lidar com as situações de risco de suicídio. 
( ) Situações de vulnerabilidade só podem ser atendidas por meio de consultas eletivas. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
(A) F – F – V – F – F. 
(B) V – V – F – F – F. 
(C) F – V – F – V – V. 
(D) V – V – F – V – F. 
(E) V – V – V – V – V. 

 
20- De acordo com o boletim epidemiológico de setembro, entre 09 de junho a 31 de agosto de 2019, o Brasil 

notificou 20.292 casos de sarampo, sendo 15.430 em investigação e 2.109 descartados. Sobre essa doença, 
analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 
I- O modo de transmissão ocorre de forma direta, por meio de secreções nasofaríngeas expelidas ao tossir, 

espirrar, falar ou respirar. Daí a elevada contagiosidade da doença. Também tem sido descrito o contágio 
por dispersão de aerossóis com partículas virais no ar, em ambientes fechados, como escolas, creches e 
clínicas. 

II- O período de incubação pode variar entre 7 e 21 dias, desde a data da exposição até o aparecimento do 
exantema. 

III- O sarampo faz parte da Lista Nacional de Notificação Compulsória. 
IV- O sarampo é uma doença prevenível por vacinação. Os tipos de vacina que protegem contra essa doença 

são: dupla viral, tríplice viral e tetra viral. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Todas as afirmativas estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
(E) Apenas a afirmativa IV está correta. 
 

21- No Brasil, em 2013, foi instituído pelo Ministério da Saúde (MS), o Programa Nacional de Segurança do Paciente 
(PNSP), por meio da publicação da Portaria GM n°. 529. (BRASIL, 2013). De acordo com o Relatório nacional 
de incidentes relacionados à assistência à saúde, notificados ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, no 
período de janeiro de 2014 a julho de 2017, dos 134.501 incidentes notificados, 23.722 (17,6%) corresponderam 
às notificações de lesões por pressão, sendo, durante esse período, o terceiro tipo de evento mais frequente-
mente notificado pelos NSP dos serviços de saúde do país. (BRASIL, 2015). Sobre as práticas seguras para 
prevenção de lesão por pressão em serviços de saúde, analise as afirmativas que seguem e identifique as 
corretas: 
 
I- Manutenção da higiene corporal, mantendo a pele limpa e seca. 
II- Mudança de posição a cada quatro horas para reduzir a pressão local. 
III- Hidratação diária da pele do paciente com hidratantes e umectantes. 
IV- Promoção da tolerância tecidual pela força de cisalhamento. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
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22- Os registros de enfermagem são essenciais para o processo do cuidar. Além de possibilitar uma comunicação 
segura entre os profissionais de enfermagem e a equipe de saúde, servem ainda a inúmeras finalidades relaci-
onadas ao ensino, pesquisa, esclarecimento de processos éticos e judiciais, bem como para a avaliação da 
qualidade da assistência prestada, entre outros. Sobre a anotação de enfermagem, analise as afirmativas que 
seguem e identifique as corretas: 
 
I- É privativa do enfermeiro. 
II- Devem ser legíveis, completas, claras, concisas, objetivas, pontuais e cronológicas. 
III- Devem ser precedidas de data e hora, conter assinatura e identificação do enfermeiro com o número do 

Coren. 
IV- Observar e anotar as condições gerais do paciente: nível de consciência; humor e atitude; higiene pessoal; 

estado nutricional; coloração da pele; dispositivos em uso; queixas do paciente (tudo o que ele refere, dados 
informados pela família ou responsável). 

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

23- O Decreto nº 94.406/87 regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, dispõe sobre a regulamentação 
do exercício da enfermagem, e dá outras providências. O Técnico de Enfermagem exerce as atividades auxili-
ares, de nível médio técnico, atribuídas à equipe de Enfermagem, cabendo-lhe: 
 
( ) Assistir o enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assis-

tência de Enfermagem. 
( ) Realizar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem. 
( ) Executar atividades de assistência de Enfermagem, incluídas as privativas do Enfermeiro. 
( ) Assistir o enfermeiro na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a 

pacientes durante a assistência de saúde. 
( ) Cumprir e fazer cumprir o Código de Deontologia da Enfermagem. 
 
A sequência correta de cima para baixo, é: 
(A) V – F – F – V – V. 
(B) V – V – F – V – F. 
(C) F – F – V – V – F. 
(D) V – F – F – F – V. 
(E) V – F – V – F – V. 
 

24- Os sinais vitais podem mostrar alterações orgânicas importantes, que podem orientar a evolução do quadro 
clínico do paciente. O padrão ventilatório recebe diversas denominações, tanto referente ao seu valor normal, 
quanto às alterações avaliadas. A respiração de Kussmaul se refere à: 
(A) Padrão que permite a observação de ciclos ventilatórios irregulares, os quais podem apresentar-se superfi-

ciais ou profundos com apneia por curtos períodos, o que caracteriza arritmia ventilatória. Quadro relacio-
nado à lesão cerebral inferior e depressão respiratória. 

(B) Padrão por meio do qual se observa que o ciclo ventilatório é realizado cada vez mais profundamente, até 
atingir uma amplitude máxima. Após esse período, há uma diminuição desses movimentos, seguida de um 
período de apneia. Relaciona-se à elevação da pressão intracraniana, insuficiência renal, meningite e doses 
excessivas de drogas ou medicamentos. 

(C) Frequência ventilatória maior que os limites da normalidade. Relaciona-se com pneumonia, alcalose respi-
ratória, insuficiência respiratória e intoxicação causada por silicatos. 

(D) Frequência ventilatória menor que os limites da normalidade. Relaciona-se a condições que afetam o centro 
respiratório: tumores, distúrbios metabólicos, descompensação da glicemia, utilização de opiáceos e con-
sumo de álcool. 

(E) Padrão por meio do qual é observado o ciclo ventilatório realizado de modo profundo e rápido, podendo a 
frequência estar alta, normal ou baixa. Devido ao aumento da amplitude dos movimentos ventilatórios, 
ocorre hiperventilação, como uma espécie de recurso para eliminação do dióxido de carbono. Esse padrão 
pode estar associado à hipóxia, quadros de hipoglicemia e acidose metabólica. 
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25- A prescrição médica solicita a administração de 500ml de soro glicosado para correr em 8 horas. Conforme a 
prescrição, o gotejamento em microgotas será de, aproximadamente: 
(A) 62 microgotas/minuto. 
(B) 21 microgotas/minuto. 
(C) 0,016 microgotas/minuto. 
(D) 48 microgotas/minuto. 
(E) 1 microgota/minuto. 
 

26- A prescrição médica solicita a administração de 1000ml de soro fisiológico, para ser infundido em 8 horas. 
Conforme a prescrição, o número de gotas por minuto, será aproximadamente de: 
(A) 125 gotas/minuto. 
(B) 0,008 gotas/minuto. 
(C) 2 gotas/minuto. 
(D) 88 gotas/minuto. 
(E) 42 gotas/minuto. 
 

27- A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão 
sanguínea nas artérias. A Pressão Arterial (PA) deve ser medida em toda avaliação por médicos de qualquer 
especialidade e demais profissionais da saúde devidamente capacitados. Sobre a técnica de aferição de pres-
são arterial, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas: 
 

I- Deve-se explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo em repouso de 3 a 5 minutos em ambiente calmo. 
É importante certificar-se de que o paciente não tenha fumado nos últimos 30 minutos, nem realizado ativi-
dade física nos últimos 60 minutos. 

II- Aferir a PA com a bexiga cheia para obter o nível máximo possível. 
III- Os pés do paciente devem estar suspensos ao chão, dorso afastado da cadeira e relaxado. 
IV- Braços com circunferência entre 27 a 34 centímetros devem utilizar o manguito denominado como “adulto”. 
 

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

28- A escolha e organização dos métodos de desinfecção e esterilização deve ser baseada em recomendações de 
cunho científico e reconhecidas a nível nacional e internacional. Para adequada escolha nos processos de utili-
zação e tratamento dos materiais, estes devem ser divididos nas categorias críticos, semicríticos e não críticos 
(BRASIL, 2008). São materiais classificados como semicríticos: 
(A) Termômetros, cabo de laringoscópio, bacias, cubas, jarros e baldes. 
(B) Inaladores, máscaras de nebulização, cânula endotraqueal, espéculos vaginais, mamadeiras e bicos de 

mamadeiras. 
(C) Instrumental cirúrgico, endoscópios, laparoscópios, tubos de látex, vidraria e borracha para aspiração. 
(D) Copos e talheres, comadres e patinhos, recipiente para guardar mamadeiras, peças de mão dos motores e 

matérias de fibra ótica. 
(E) Agulhas, instrumentais cirúrgicos, soluções injetáveis, cateteres intravasculares. 
 

29- A tuberculose (TB) é um grave problema de saúde pública mundial e milhares de pessoas ainda adoecem e 
morrem devido à doença e suas complicações (BRASIL, 2017). Com relação a essa doença, analise as afirma-
tivas abaixo e, diante de cada uma, escreva V, se for verdadeira, e F, se for falsa: 
 

( ) A tuberculose afeta principalmente os pulmões, embora possa atingir outros órgãos e sistemas do corpo. 
( ) A coinfecção TB/HIV é responsável pelo aumento da incidência, da prevalência e da mortalidade por TB. 
( ) A busca ativa dos sintomáticos respiratórios é a principal estratégia para o controle da TB, uma vez que 

permite a detecção precoce das formas pulmonares. 
( ) Os sintomas clássicos da TB pulmonar são: tosse aguda com sangue, polidipsia, ganho de peso e oligú-

ria. 
( ) O tratamento deve ser feito por um período mínimo de seis meses, sem interrupção, diariamente. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
(A) V – V – V – F – V. 
(B) F – F – V – F – F. 
(C) F – F – V – F – V. 
(D) V – F – V – V – F. 
(E) F – V – F – F – V. 
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30- Entre as medidas de segurança adotadas em um ambiente de promoção e cuidado da saúde, a higienização 
das mãos é uma das principais estratégias para a prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde 
(ANVISA, 2018). Sobre esse assunto, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas: 
 
I- As mãos devem ser higienizadas antes de tocar o paciente; antes de realizar procedimento limpo/asséptico; 

após risco de exposição a fluidos corporais; após tocar o paciente e após contato com superfícies próximas 
ao paciente. 

II- A microbiota transitória, que coloniza a camada superficial da pele, sobrevive por curto período de tempo e 
é passível de remoção pela higienização simples das mãos com água e sabonete, por meio de fricção 
mecânica. 

III- Devem ser aplicados nas mãos sabões e detergentes registrados na Anvisa como saneantes. 
IV- A higienização simples das mãos deve ter duração de 40 a 60 segundos. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Todas as afirmativas estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
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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 20h do dia 02 de 
dezembro de 2019, no endereço eletrônico http://concursos.furb.br/, link Prefeitura de Porto Belo – 
Concurso Público - Edital 002/2019. 
 

 
 
 

Porto Belo, 01 de dezembro de 2019. 
 
 


