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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 

 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL N. 002/2019 

 

CARGO: ENFERMEIRO 
 

INSTRUÇÕES 
 
 

1- O Caderno de Questões contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo 10 questões de 
Língua Portuguesa, 5 questões de Raciocínio Lógico e 25 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 4 (quatro) 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: 
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QUESTÕES  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA 

 
As questões 1 a 6 se referem ao texto a seguir: 
 
No mês em que Porto Belo comemora 187 anos, pacientes com deficiência auditiva receberam, na última sexta-
feira (04), novas próteses que lhes permitirão ouvir melhor. A aquisição foi realizada por meio do projeto Ouvir Mais, 
criado pelo Governo Municipal, através da Secretaria de Saúde, e o investimento inicial foi de R$30 mil. 
O Município podia adquirir anteriormente apenas um aparelho por mês, o que acabava deixando o paciente por 
mais tempo na fila de espera. A secretária de saúde Jainara Nordio explica que, em 2017, foi constatado pacientes 
na fila há mais de quatro anos, partindo daí a vontade de mudar esta realidade. "Desde que assumimos a gestão 
da Secretaria de Saúde e tivemos conhecimento da fila de espera para exames e aparelhos auditivos, tínhamos 
vontade de fazer algo a mais. A partir do trabalho de toda a equipe, surgiu o Projeto Ouvir Mais, que facilitou o 
processo e possibilitou a aquisição dos aparelhos auditivos" - explica a secretária. 
Neste primeiro momento, foram entregues 30 aparelhos auditivos. Os pacientes são avaliados pelos médicos das 
Unidades de Saúde e, se constatada a necessidade de aparelhos, são encaminhados para as clínicas credenciadas 
para novos exames e aquisição do aparelho. [...] 

Disponível em: https://www.portobelo.sc.gov.br/noticias/index/ver/codNoticia/579582/codMapaItem/4326  
Acesso em: em 07/out/2019 [adaptado] 

 
1- As vírgulas usadas no trecho “pacientes com deficiência auditiva receberam, na última sexta-feira (04), novas 

próteses que os permitirão ouvir melhor.” serviram para separar: 
(A) uma explicação. 
(B) o nome de um lugar que vem antes da data. 
(C) palavras de mesma função sintática. 
(D) um vocativo. 
(E) um adjunto adverbial. 
 

2- Assinale a alternativa que contém a classificação correta do sujeito da oração “Neste primeiro momento, foram 
entregues 30 aparelhos auditivos.”: 
(A) sujeito simples 
(B) sujeito composto 
(C) oração sem sujeito 
(D) sujeito oculto (desinencial) 
(E) sujeito indeterminado 
 

3- Analisando o excerto do texto: “...se constatada a necessidade de aparelhos...”, a palavra destacada pode ser 
substituída, sem alteração de sentido, por: 
(A) À medida que 
(B) Mesmo que 
(C) Caso 
(D) Enquanto 
(E) Como 
 

4- “Designa um fato passado, mas não concluído. Transmite uma ideia de continuidade e duração, podendo indi-
car, por exemplo, uma ação que se configurou como hábito”. Assinale a alternativa que contenha o tempo e o 
modo verbal a que se refere essa afirmativa e que contenha um exemplo correto dessa conjugação utilizada no 
texto: 
(A) presente do indicativo – são 
(B) pretérito imperfeito do indicativo – tínhamos 
(C) pretérito perfeito do indicativo – foi 
(D) futuro do presente do indicativo – permitirão 
(E) pretérito mais-que-perfeito – foram 
 

5- No trecho "Desde que assumimos a gestão da Secretaria de Saúde e tivemos conhecimento da fila de espera 
para exames e aparelhos auditivos, tínhamos vontade de fazer algo a mais.”, a expressão destacada expressa: 
(A) concessão 
(B) conformidade 
(C) consequência 
(D) tempo 
(E) finalidade 
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6- Se passarmos a oração “Os pacientes são avaliados pelos médicos das Unidades de Saúde.” para a voz ativa, 
teremos: 
(A) Os médicos das Unidades de Saúde avaliaram os pacientes. 
(B) Os médicos das Unidades de Saúde avaliarão os pacientes. 
(C) Os médicos das Unidades de Saúde são avaliados pelos pacientes. 
(D) Os pacientes das Unidades de Saúde avaliam os médicos. 
(E) Os médicos das Unidades de Saúde avaliam os pacientes. 
 
 

As questões 7 a 10 se referem ao texto a seguir: 
 

Dezenas de pessoas participaram no último sábado (05) de mais uma edição da Pedalada Rosa, organizada pelo 
Governo Municipal através da Fundação de Esportes e Secretaria de Saúde, com o objetivo de mobilizar pessoas 
em relação ____ importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e colo do útero. 
Os participantes pedalaram da Praça da Bandeira, no Centro da cidade, até ____ rótula do bairro Perequê, passando 
também pelo bairro Vila Nova. Mulheres, homens e crianças participaram do evento, que se tornou tradição na 
cidade. 
[...] 
A Pedalada Rosa fez parte da programação dos 187 anos de Porto Belo, comemorado neste mês de outubro. A 
programação segue até o final do mês, e ainda conta com o corte do bolo e parabéns ____ Porto Belo, no dia 13 de 
outubro, _____ 15h. 

Disponível em: https://www.portobelo.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/4326/codNoticia/579494  
Acesso em: 07/out/2019.[adaptado] 

 
7- Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto quanto ao uso ou não da 

crase: 
(A) à – à – à – às 
(B) a – à – à – as 
(C) à – a – a – às 
(D) a – a – à – as 
(E) à – à – a – as 
 

8- Sobre a colocação do pronome átono no trecho “...que se tornou tradição na cidade.”, podemos afirmar que a 
próclise está correta, pois o verbo está precedido de palavra que atrai o pronome para antes do verbo. Assinale 
a alternativa que identifica a classificação dessa palavra atrativa: 
(A) conjunção subordinativa 
(B) pronome relativo 
(C) pronome demonstrativo 
(D) palavra de sentido negativo 
(E) advérbio 
 

9- Analise as afirmativas quanto à acentuação de algumas palavras retiradas do texto: 
 
I- “Último”, “sábado”, “diagnóstico”, “útero” e “rótula” são proparoxítonas sempre acentuadas. 
II- “Através”, “Perequê”, “também” e “parabéns” são exemplos de oxítonas acentuadas por terminarem em 

E(S), EM(ENS). 
III- “Mês” e “até” são exemplos de monossílabos tônicos acentuados por terminarem em E(S). 
 
Estão corretas: 
(A) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa II está correta. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

10- No texto, “segue” está sendo usado no presente do indicativo. Assinale a alternativa em que o verbo SEGUIR 
esteja conjugado na terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo: 
(A) segue 
(B) sigas 
(C) seguisse 
(D) segues 
(E) siga 

  



Concurso Público - Edital 002/2019                                                                                                                                             Página 4 de 13 

QUESTÕES  DE  RACIOCÍNIO  LÓGICO 

 
11- Lucas afirmou que é ansioso ou nervoso. Se Lucas sempre mente, é correto afirmar que: 

(A) Lucas não é ansioso e não é nervoso. 
(B) Lucas pode ser ansioso, e não ser nervoso. 
(C) Lucas pode não ser ansioso, e ser nervoso. 
(D) Lucas é sempre ansioso. 
(E) Lucas é sempre nervoso. 
 

12- O Atlas da Mata Atlântica indica que restam 16,2 milhões de hectares de florestas nativas, o que equivalente a 
12,4% da área original do bioma da Mata Atlântica. Pode-se afirmar que a área original da Mata Atlântica cor-
respondia a uma área, em milhões de hectares, de aproximadamente: 
(A) 200,9. 
(B) 141,9. 
(C) 184,9. 
(D) 130,6. 
(E) 120,6. 
 

13- Em um concurso, a nota final do candidato é composta pela prova de títulos, prova escrita e prova didática. A 
prova de títulos tem peso 2, a prova escrita, peso 4 e a prova didática, peso 4. Ana obteve nota 6 na prova de 
títulos e nota 8 na prova escrita. Sabendo que a nota final deve ser pelo menos 7,0, para que ela seja classifi-
cada, pode-se afirmar que a nota mínima que ela deve obter na prova didática é: 
(A) 9,0. 
(B) 7,5. 
(C) 6,5. 
(D) 6,0. 
(E) 5,0. 
 

14- Para uma rifa, foram usados bilhetes com os números de 201 até 500 (incluindo esses dois). João comprou 
todos os bilhetes cujos números são múltiplos de 5. Sendo sorteado um bilhete da rifa ao acaso, a probabilidade 
de ser um dos números que João comprou é, em %, de: 
(A) 25. 
(B) 20. 
(C) 15. 
(D) 10. 
(E) 5. 
 

15- Um boleto no valor nominal de R$ 784,50 tem um desconto de 10% se for pago até o dia do vencimento. Caso 
seja pago após o vencimento, há um acréscimo com juros na taxa de 0,20% por dia de atraso (juros simples), 
sobre o valor nominal. Pode-se afirmar que, ao se pagar o boleto com atraso de 10 dias, o valor pago foi maior 
que no caso de pagamento até o vencimento, em reais, de: 
(A) 94,14. 
(B) 92,57. 
(C) 88,35. 
(D) 15,69. 
(E) 164,70. 

 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 

 
16- Sobre ética profissional no serviço público, assinale a alternativa correta: 

(A) Simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal não guardam relação nenhuma 
com a ética serviço público. 

(B) O trabalho desenvolvido pelo servidor público não pode ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-
estar. 

(C) A falta injustificada do servidor de seu local de trabalho não representa prejuízo para o serviço público e não 
prejudica o bom andamento dos trabalhos. 

(D) Os erros sucessivos e o desvio de material do local de trabalho não podem ser caracterizados como com-
portamento antético. 

(E) Cabe ao profissional seguir tanto os padrões éticos da sociedade, quanto as normas e regimentos internos 
das organizações para ter a recompensa e ser reconhecido, não só pelo seu trabalho, mas também por sua 
conduta exemplar. 
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17- Assertividade corresponde a um comportamento que se aprende, permitindo-nos agir de acordo com nossos 
interesses, expressando nossos sentimentos de forma honesta e adequada, fazendo valer nossos direitos, sem 
negar o direito dos outros. A assertividade, entretanto, exige, de nossa parte, determinadas atitudes. Isso posto, 
assinale a alternativa que indica a denominação correta da capacidade de se colocar no lugar do outro: 
(A) Empatia. 
(B) Autoestima. 
(C) Determinação. 
(D) Adaptabilidade. 
(E) Autocontrole. 

 
18- Sobre o texto constitucional relacionado à saúde, assinale a alternativa correta: 

(A) A saúde é direito e dever de todos e do Estado, garantido, mediante políticas sociais e econômicas, que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos. 

(B) O Sistema Único de Saúde é financiado exclusivamente com recursos do orçamento da seguridade social, 
da União e dos Estados. 

(C) As instituições privadas poderão participar de forma paritária do Sistema Único de Saúde. 
(D) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único, organizado de acordo com determinadas diretrizes. 
(E) Com raras exceções, é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às institui-

ções privadas com fins lucrativos. 
 

19- Assinale a alternativa que indica o princípio inserido mais recentemente na legislação do Sistema Único de 
Saúde (SUS): 
(A) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 

programática. 
(B) Organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência do-

méstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásti-
cas reparadoras. 

(C) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 
(D) Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. 
(E) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. 
 

20- Duas das atribuições abaixo, relacionadas à administração do Sistema Único de Saúde (SUS), são comuns à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Identifique-as: 
 

I- Participar na formulação e na execução da política de formação e desenvolvimento de recursos humanos 
para a saúde. 

II- Definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade. 
III- Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. 
IV- Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. 
V- Acompanhar, avaliar e divulgar o nível de saúde da população e das condições ambientais. 
 

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

21- As atribuições dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica deverão seguir normativas especí-
ficas do Ministério da Saúde, bem como as definições de escopo de práticas, protocolos, diretrizes clínicas e 
terapêuticas, além de outras normativas técnicas estabelecidas pelos gestores federal, estadual, municipal ou 
do Distrito Federal (Portaria Nº 2.436, de 21/09/17). Isso posto, assinale a alternativa que se refere a uma atri-
buição comum aos profissionais da Atenção Básica: 
(A) Supervisionar acolhimento com escuta qualificada e classificação de risco, de acordo com protocolos esta-

belecidos. 
(B) Implementar e manter atualizados rotinas, protocolos e fluxos relacionados a sua área de competência na 

UBS. 
(C) Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e ACE em conjunto com os outros membros 

da equipe. 
(D) Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompa-

nhamento da pessoa. 
(E) Utilizar o Sistema de Informação da Atenção Básica vigente para registro das ações de saúde na AB, vi-

sando subsidiar a gestão, planejamento, investigação clínica e epidemiológica, e a avaliação dos serviços 
de saúde. 
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22- Analise as afirmativas sobre a Estratégia de Saúde da Família (ESF) e, diante de cada uma, registre V, se for 
verdadeira, e F, se for falsa: 
 
( ) Busca promover a qualidade de vida da população brasileira e intervir nos fatores que colocam a saúde 

em risco, como falta de atividade física, má alimentação, uso de tabaco, entre outros. 
( ) É a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS). 
( ) Permite, em razão da proximidade da equipe de saúde com o usuário, que se conheça a pessoa, a 

família e a vizinhança. 
( ) A Equipe de Saúde da Família está ligada à Unidade Básica de Saúde (UBS) local. 
( ) Todos os profissionais da ESF devem ter o compromisso com o acesso, o vínculo entre usuários e pro-

fissionais e a continuidade e a longitudinalidade do cuidado. 
 
Assinale a alternativa com a sequência correta: 
(A) F – F – V – F – F. 
(B) V – V – F – V – F. 
(C) F – V – F – V – V. 
(D) V – V – V – V - V. 
(E) V – V – F – V – V. 

 
23- Sobre Conselho de Saúde, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas: 

 
I- É um órgão colegiado, deliberativo e permanente do SUS em cada esfera de governo. 
II- O Conselho de Saúde faz parte da estrutura das secretarias de saúde dos municípios, dos estados e do 

governo federal. 
III- As três esferas de governo devem garantir autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Con-

selho de Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da secretaria-executiva com a 
necessária infraestrutura e apoio técnico. 

IV- O Conselho de Saúde é composto por representantes de entidades, instituições e movimentos representa-
tivos de usuários, de entidades representativas de trabalhadores da área da saúde, do governo e de enti-
dades representativas de prestadores de serviços de saúde. 

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

 
24- Analise as descrições abaixo sobre os princípios doutrinários do SUS e responda ao que se pede: 

 
I- Um dos princípios diz respeito à garantia do direito à saúde por todos os brasileiros, sem acepção ou dis-

criminação de acesso aos serviços de saúde oferecidos pelo SUS. 
II- O outro princípio se refere a um conjunto articulado de ações e serviços de saúde, preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, em cada caso, nos níveis de complexidade do sistema. 
 
Assinale a alternativa que identifica, na ordem, os dois princípios doutrinários do SUS: 
(A) Princípio da equidade e princípio da integração. 
(B) Princípio da regionalização e princípio da participação comunitária. 
(C) Princípio da descentralização e princípio da autonomia. 
(D) Princípio da universalidade e princípio da integridade. 
(E) Princípio da participação comunitária e princípio da integralidade. 
 

25- Considerando-se a Política Nacional de Humanização (PNH), assinale a alternativa que se refere corretamente 
ao conceito abaixo: 
 
“Os usuários de saúde possuem direitos garantidos por lei e os serviços de saúde devem incentivar o conheci-
mento desses direitos e assegurar que eles sejam cumpridos em todas as fases do cuidado, desde a recepção 
até a alta.” 
 
(A) Defesa dos Direitos dos Usuários. 
(B) Valorização do trabalhador. 
(C) Gestão participativa e cogestão. 
(D) Ambiência. 
(E) Acolhimento. 
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26- O Centro de Material e Esterilização (CME) é uma unidade de apoio técnico dentro do estabelecimento de saúde 
destinado a receber material considerado sujo e contaminado, descontaminá-los, prepará-los e esterilizá-los, 
bem como preparar e esterilizar as roupas limpas oriundas da lavanderia e armazenar esses artigos para futura 
distribuição (LEITE, 2008). Conforme a Resolução RDC nº 15, de 15 de março de 2012, são requisitos de boas 
práticas para o funcionamento dos serviços que realizam o processamento de produtos para a saúde: 
 

( ) O rótulo de identificação da embalagem dos produtos para saúde deve conter: nome do produto, número 
do lote, data da esterilização, data limite de uso, método de esterilização e nome do responsável pelo 
preparo. 

( ) Estufas com capacidade de 80 litros são a primeira opção de indicação para a esterilização de produtos 
para saúde. 

( ) Na limpeza manual, a fricção deve ser realizada com escovas ou esponjas de aço. 
( ) O CME Classe X é aquele que realiza o processamento de produtos para a saúde não críticos, semicrí-

ticos e críticos de conformação complexa e não complexa, passíveis de processamento. 
( ) O CME Classe I é aquele que realiza o processamento de produtos para a saúde não críticos, semicríti-

cos e críticos de conformação não complexa, passíveis de processamento. 
 

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

27- A publicação da ANVISA (2017) de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde tem 
a finalidade de contribuir para reduzir a incidência das Infecções Relacionas à Assistência à Saúde (IRAS) em 
serviços de saúde, a partir da disponibilização das principais medidas preventivas práticas adequadas à reali-
dade brasileira. A infecção do trato urinário - ITU é uma das causas prevalentes de IRAS de grande potencial 
preventivo, visto que a maioria está relacionada à cateterização vesical. Sobre o manuseio correto do cateter 
urinário, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas: 
 

I- Quando ocorrer desconexão, quebra da técnica asséptica ou vazamento do cateter urinário, todo o sistema 
deve ser trocado. 

II- Manter sempre a bolsa coletora acima do nível da bexiga. 
III- Não é necessário fechar previamente o cateter antes da sua remoção. 
IV- A passagem do cateter urinário para sondagem vesical de alívio não requer técnica estéril. 
V- Manter o sistema de drenagem fechado e estéril. 
 

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

28- A Resolução COFEN nº 588/2018 aprova a normatização de atuação da equipe de Enfermagem no processo 
de transporte de pacientes em ambiente interno aos serviços de saúde, nos termos do anexo que é parte inte-
grante da resolução citada (COFEN, 2018). Na fase preparatória do processo de transporte seguro de pacientes 
em ambiente interno aos serviços de saúde, cabendo ao enfermeiro da unidade de origem determinadas incum-
bências. Analise-as e identifique as corretas: 
 
I- Avaliar o estado geral do paciente. 
II- Utilizar medidas de proteção (grades, cintos de segurança, entre outras) para assegurar a integridade física 

do paciente. 
III- Conferir a provisão de equipamentos necessários à assistência durante o transporte. 
IV- Compete aos profissionais de Enfermagem a condução do meio (maca e/ou cadeira de rodas) em que o 

paciente está sendo transportado. 
V- Definir o(s) profissional(is) de Enfermagem que assistirá(ão) o paciente durante o transporte. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas IV e V estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.  
(D) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
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29- Os diagnósticos de enfermagem são utilizados para identificar os resultados pretendidos com o cuidado e pla-
nejar a sequência de intervenções de enfermagem específicas (NANDA, 2018). A definição: “Processo normal 
e complexo que inclui respostas e comportamentos emocionais, físicos, espirituais, sociais e intelectuais, por 
meio dos quais indivíduos, famílias e comunidades incorporam uma perda real, antecipada ou percebida a suas 
vidas diárias” corresponde a qual diagnóstico de enfermagem da NANDA-I (2018-2020)? 
(A) Luto. 
(B) Síndrome do estresse por mudança. 
(C) Insônia. 
(D) Pesar. 
(E) Resiliência prejudicada. 
 

30- Leia as opções abaixo apresentadas e assinale a alternativa que considera o relacionamento correto entre os 
termos e suas definições: 
 

Primeira coluna: 
1- Incidência 
2- Prevalência 
3- População em risco 
4- Letalidade 
5- Determinantes de saúde 

Segunda coluna: 
(a)  Mede a severidade de uma doença e é definida como a proporção de 

mortes entre aqueles doentes por uma causa específica em um certo 
período de tempo. 

(b)  Indica o número de casos novos ocorridos em um certo período de tempo 
em uma população específica. 

(c)  Fatores sociais, econômicos, culturais e ambientais, a maioria dos quais 
fora do setor saúde, mas responsáveis pela manutenção da saúde ou 
instalação da doença no indivíduo. 

(d)  Refere-se ao número de casos (novos e velhos) encontrados em uma 
população definida em um determinado ponto no tempo. 

(e)  Pessoas susceptíveis a determinadas doenças, podem ser estudadas 
conforme fatores demográficos, geográficos e ambientais. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a correta a relação: 
(A) 1(d) – 2(b) – 3(a) – 4(e) – 5(c). 
(B) 1(d) – 2(b) – 3(a) – 4(c) – 5(e). 
(C) 1(a) – 2(e) – 3(d) – 4(b) – 5(c). 
(D) 1(c) – 2(a) – 3(b) – 4(d) – 5(e). 
(E) 1(b) – 2(d) – 3(e) – 4(a) – 5(c). 
 

31- Os diagnósticos da NANDA-I são conceitos construídos por meio de um sistema multiaxial. Um eixo na Taxo-
nomia II da NANDA-I é definido operacionalmente como uma dimensão da resposta humana considerada no 
processo diagnóstico (NANDA, 2018). São eixos do NANDA-I: 
 

( ) Foco no diagnóstico, sujeito do diagnóstico (indivíduo, família, grupo, cuidador, comunidade, etc.). 
( ) Percepções de saúde (estilo de vida, alfabetização, comportamento, etc.), função urinária. 
( ) Julgamento (prejudicado, ineficaz, etc.), localização (oral, periférico, cerebral, etc.). 
( ) Sono/repouso (distúrbio do padrão do sono, privação de sono, etc.), equilíbrio de energia (fadiga, peram-

bulação, campo de energia desequilibrado, etc.). 
( ) Respostas cardiovasculares/pulmonares (débito cardíaco diminuído, padrão respiratório ineficaz, venti-

lação espontânea prejudicada, etc.), autocuidado (negligência, manutenção do lar prejudicada, déficit no 
autocuidado para banho, etc.). 

 

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

32- A Escala de Coma de Glasgow (ECG), publicada pela primeira vez em 1974, até hoje é usada como medida 
clínica objetiva da gravidade da lesão cerebral em pacientes, incluindo os politraumatizados. Um paciente que 
apresenta olhos abertos previamente à estimulação (abertura ocular espontânea), resposta adequada relativa-
mente ao nome, local e data (resposta verbal orientada) e elevação da mão acima do nível da clavícula ao 
estímulo na cabeça ou pescoço (resposta motora localizadora), apresenta qual pontuação total na ECG? 
(A) Pontuação: 14. 
(B) Pontuação: 18. 
(C) Pontuação: 08. 
(D) Pontuação: 12. 
(E) Pontuação: 10. 
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33- A Resolução RDC nº 45, de 12 de março de 2013, dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas de 
Utilização das Soluções Parenterais (SP) em serviços de saúde. Considerando-se essa resolução, analise as 
responsabilidades abaixo e identifique as que competem ao/à enfermeiro(a) para as SP: 
 
I- Administração das SP e prescrição dos cuidados de enfermagem em âmbito hospitalar, ambulatorial e do-

miciliar. 
II- Participar e promover atividades de treinamento operacional e de educação continuada, garantindo a atua-

lização da equipe de enfermagem. 
III- É responsabilidade do(a) enfermeiro(a) estabelecer o acesso venoso periférico, incluindo o Cateter Central 

de Inserção Periférica (PICC). 
IV- O(a) enfermeiro(a) deve, no processo de distribuição e dispensação, registrar cada medicamento de forma 

a garantir sua rastreabilidade. 
V- O(a) enfermeiro(a) é responsável pelo armazenamento das SP. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I, II, IV e V estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas II e V estão corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

34- A Resolução COFEN nº 0599/2018 aprova a Norma Técnica para Atuação da Equipe de Enfermagem em Saúde 
Mental e Psiquiatria. O seu anexo estabelece diretrizes para atuação da equipe de enfermagem em Saúde 
Mental e Psiquiatria, a fim de assegurar assistência de Enfermagem competente e resolutiva. Compete ao En-
fermeiro cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos ade-
quados e capacidade de tomar decisões imediatas. Sobre isso, analise as afirmativas abaixo e identifique as 
corretas: 
 
I- Gerenciamento das unidades de saúde mental e/ou psiquiatria. 
II- Prescrever cuidados de enfermagem voltados à saúde do indivíduo em sofrimento mental. 
III- Participar dos estudos de caso, discussão e processos de educação permanente na área da saúde mental 

e psiquiatria. 
IV- Aplicar testes e escalas em Saúde Mental que não sejam privativas de outros profissionais (escala de Bra-

den, escala de Bristol, escala de Borg). 
V- Prescrever medicamentos e solicitar exames descritos nos protocolos de saúde pública e/ou rotinas institu-

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

35- Há fatores que parecem mostrar algum tipo de relação padronizada com o diagnóstico de enfermagem. Esses 
fatores podem ser descritos como antecedentes, associados, relacionados, contribuintes ou estimuladores. So-
mente diagnósticos de enfermagem com foco no problema e síndromes devem ter fatores relacionados; diag-
nósticos de promoção da saúde podem ter fatores relacionados se estes forem úteis para esclarecer o diagnós-
tico (NANDA, 2018). O diagnóstico de enfermagem NANDA-I (2018-2020) que tem fatores relacionados a(ao): 
desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio; estilo de vida sedentário; falta de condicionamento físico; 
imobilidade; e inexperiência com uma atividade, é: 
(A) Ventilação espontânea prejudicada. 
(B) Intolerância à atividade. 
(C) Fadiga. 
(D) Obesidade. 
(E) Troca de gases prejudicada. 
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36- A biossegurança consiste de um conjunto de medidas e procedimentos técnicos necessários para a manipula-
ção de agentes e materiais biológicos, capaz de prevenir, reduzir, controlar ou eliminar riscos inerentes às ativi-
dades que possam comprometer a saúde humana, animal e vegetal, bem como o meio ambiente O risco ergo-
nômico e psicossocial pode ocasionar ao trabalhador doenças relacionadas ao trabalho. A implementação da 
Norma Regulamentadora 17 (NR 17) visa minimizar o risco ergonômico, uma vez que estabelece parâmetros 
que permitem a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de 
modo a proporcionar-lhes o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. São parâmetros estabele-
cidos pela NR 17: 
 
( ) Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados de pé, devem ser colocados assentos para 

descanso em locais em que possam ser utilizados por todos os trabalhadores durante as pausas. 
( ) Nas atividades que exijam sobrecarga muscular estática ou dinâmica do pescoço, ombros, dorso e mem-

bros superiores e inferiores, e, a partir da análise ergonômica do trabalho, deve ser observado, entre 
outros, a inclusão de pausas para descanso. 

( ) Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos de con-
forto: altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida; características de pouca 
ou nenhuma conformação na base do assento; borda frontal arredondada; encosto com forma levemente 
adaptada ao corpo para proteção da região lombar. 

( ) Em funções que demandem do trabalhador atividades com atos repetitivos, estes devem ser realizados 
em ritmo acelerado, para que cada trabalhador, ao fim da sua demanda de trabalho, possa atingir um 
período de pausa. 

( ) Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados, a partir da análise ergonômica 
do trabalho, a cadeira deverá ter altura superior a 1 (um) metro de altura, impedindo que o trabalhador 
mantenha os pés apoiados no chão e exerça força extrema e ininterrupta. 

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

37- A limpeza e a desinfecção de superfícies são elementos que convergem para a sensação de bem-estar, segu-
rança e conforto dos pacientes, profissionais e familiares nos serviços de saúde. Corrobora também para o 
controle das infecções relacionadas à assistência à saúde, por garantir um ambiente com superfícies limpas, 
com redução do número de microrganismos, e apropriadas para a realização das atividades desenvolvidas 
nesses serviços (ANVISA, 2012). As medidas utilizadas para diminuir a interferência do ambiente nas infecções 
relacionadas à assistência à saúde envolvem: 
 
I- As superfícies (mobiliários em geral, pisos, paredes e equipamentos, entre outras) devem estar sempre 

limpas e secas. 
II- Isolar áreas em reformas ou em construção, utilizando tapumes e plástico. 
III- Realizar a varredura seca nas áreas internas dos serviços de saúde. 
IV- Utilizar aerossol desinfetante e desodorizante em áreas de comum acesso. 
V- Remover rapidamente matéria orgânica das superfícies. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas III e V estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
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38- Conceitua-se ferida como rompimento anormal da pele ou superfície do corpo. Normalmente comprometem a 
pele, os tecidos moles e os músculos (ANVISA, 2017). Sobre a classificação das feridas: 
 
( ) Quanto ao grau de abertura, as feridas se classificam entre primeiro, segundo e terceiro grau. 
( ) Quanto ao tempo de abertura, as feridas podem ser agudas (são originadas de cirurgias ou traumas, 

com reparação no tempo adequado e sem complicações) ou crônicas (apresentam comprometimento na 
reparação e complicações). 

( ) As feridas são classificadas quanto ao seu grau de contaminação: limpa, limpa-contaminada, contami-
nada e infectada. 

( ) Quanto ao local da ferida, esta pode se caracterizar como: pequena extensão, média extensão e grande 
extensão. 

( ) Quanto ao grau de infecção, as feridas podem ser purulentas ou serosas. 
 
Assinale a alternativa com a sequência correta: 
(A) V – V – V – V – F. 
(B) F – V – V – F – F. 
(C) V – F – V – F – V. 
(D) F – F – F – V – V. 
(E) V – V – V – V – V. 
 

39- A gasometria sanguínea arterial é um exame realizado a fim de avaliar a capacidade pulmonar de duas manei-
ras, quanto à proporção adequada de oxigênio e à remoção do dióxido de carbono; também se avalia a capaci-
dade dos rins do indivíduo, observando a reabsorção ou excreção dos íons de bicarbonato para manter o pH 
corporal normal. Sobre a técnica desse exame, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas: 
 
I- A coleta da gasometria arterial é realizada por meio de uma punção venosa, normalmente na veia radial, 

braquial ou femoral. 
II- Se a artéria escolhida for a radial, realizar teste de Allen. 
III- Se houver infecção, lesão ou shunt cirúrgico no membro a ser coletado, realizar a punção arterial na porção 

distal do mesmo membro. 
IV- Realizar curativo com hidrogel na região puncionada. 
V- Após realizar a punção arterial, palpar o pulso (distalmente ao local da punção) e inspecionar o local da 

punção, verificando se a mão está fria, com dormência, formigamento ou pálida. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Todas as afirmativas estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas II e V estão corretas. 
 

40- Uma atenção pré-natal e puerperal de qualidade e humanizada é fundamental para a saúde materna e neonatal. 
A atenção pré-natal e puerperal deve incluir ações de promoção e prevenção da saúde, além de diagnóstico e 
tratamento adequado dos problemas que possam vir a ocorrer nesse período. Sobre este assunto, assinale a 
alternativa correta que dispõe das funções do(a) enfermeiro(a): 
(A) Realiza ações educativas para as mulheres e suas famílias; realiza consulta de pré-natal de gestação de 

baixo risco; solicita exames de rotina e orienta tratamento conforme protocolo do serviço; encaminha ges-
tantes identificadas como de risco para o médico; realiza coleta de exame citopatológico. 

(B) Realiza a captação precoce de gestante para a primeira consulta e para consultas subsequentes; identifica 
as gestantes de risco e as encaminha para a unidade de referência; realiza coleta de exame citopatológico. 

(C) Atende às intercorrências e encaminha as gestantes para a unidade de referência, quando necessário; for-
nece medicação, mediante receita médica, ou medicamentos padronizados para o programa; realiza coleta 
de exame citopatológico. 

(D) Identifica as gestantes de risco e as encaminha para a unidade de referência; realiza coleta de exame cito-
patológico; fornece o cartão da gestante devidamente atualizado a cada consulta; realiza atividades com 
grupos de gestantes, grupos de sala de espera etc.; realiza consulta de pré-natal; realiza visita domiciliar, 
quando for o caso;  realiza coleta de exame citopatológico. 

(E) Realiza consulta de pré-natal de gestação de baixo risco e identifica as gestantes de risco e as encaminha 
para a unidade de referência. 
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Questões RESPOSTAS 

01 A B C D E 

02 A B C D E 

03 A B C D E 

04 A B C D E 

05 A B C D E 

06 A B C D E 

07 A B C D E 

08 A B C D E 

09 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

 

Questões RESPOSTAS 

21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 

25 A B C D E 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 

31 A B C D E 

32 A B C D E 

33 A B C D E 

34 A B C D E 

35 A B C D E 

36 A B C D E 

37 A B C D E 

38 A B C D E 

39 A B C D E 

40 A B C D E 
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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. 
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