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AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS 

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

 

 O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à 

prevenção de contaminação e disseminação do COVID-19. 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 

 Retire dos bolsos qualquer material ou objeto e coloque em embaixo da carteira ou no chão. 

 Verifique se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, 

numeradas de 1 à 35. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas 

reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no 

Cartão Resposta. 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

da questão. 

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 03h, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 

 A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 

 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

Boa prova!! 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Respostas para conferência 
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Língua Portuguesa 

 

O bem e o mal do estrangeirismo¹ 

 

Rooftop, insight, approach… O Brasil parece cada vez mais inclinado a trocar seu 

vocabulário todo por termos em inglês. Mas a adoção de palavras de origem estrangeira não tem 

nada de nova: é tão antiga quanto a capacidade do Homo sapiens de falar e fundamental para a 

própria evolução das línguas.  

O terror dos puristas da língua em Portugal é um youtuber nascido e criado no Engenho 

Novo, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro: Luccas Neto. [...] o carioca também é um hit entre as 

crianças portuguesas. A tal ponto que, em novembro do ano passado, o jornal lisboeta Diário de 

Notícias publicou uma matéria em tom xenofóbico, reclamando que os miúdos de lá estão cada vez 

mais a falar “brasileiro”, de tanto assistir Luccas e outros influenciadores daqui.  

“Dizem ‘grama’ em vez de relva, autocarro é ‘ônibus’, rebuçado é ‘bala’, riscas são ‘listras’ 

e leite está na ‘geladeira’ em vez de no frigorífico”, alertou o jornal. “Os educadores notam-no 

sobretudo depois do confinamento – à conta de muitas horas de exposição a conteúdos feitos por 

youtubers brasileiros.”  

Pais e educadores portugueses estão preocupados. Mas talvez não devessem levar o caso tão 

a sério. Afinal, mais do que o jeitinho de falar de sua antiga colônia, os lusos usam e abusam de 

palavras do francês e do inglês – e aí sem a mesma vergonha.  

Um exemplo: enquanto, no trânsito daqui, temos em cada cruzamento uma placa indicadora 

que diz “Pare”, em Portugal a mesma sinalização diz “Stop”. E, lá como cá, o motorista entende 

muito bem o que deve fazer.  

Isso porque o estrangeirismo – a influência de culturas do exterior sobre os costumes e as 

falas de um povo – é parte da evolução natural de qualquer língua. A forma como nos expressamos 

se modifica o tempo todo, e um mundo globalizado (fenômeno que não nasceu com a internet – é 

forte desde as Grandes Navegações dos séculos 15 e 16) acelera esse intercâmbio linguístico. Tentar 

proibi-lo é como enxugar gelo. [...] 

[...] quando um termo de qualquer país é incorporado amplamente nos nossos diálogos e 

textos, ele na prática deixa de ser estrangeiro. Vira nosso. Todo dicionário nacional está inundado 

de vocábulos que não brotaram nem em Portugal, nem no Brasil, mas que já são tão de casa quanto 

receita de caipirinha.  
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[...] O mal do estrangeirismo nem está exatamente na substituição de termos, como rooftop 

no lugar de “terraço”. O problema maior é quando, no afã de pegar algo emprestado de uma língua 

de fora, deturpamos a lógica da nossa.  

[...] Os exageros no estrangeirismo tendem a passar, como as paletas mexicanas. Mas o uso 

que facilita a comunicação vai vingar sempre. E a língua portuguesa no Brasil – que os portugueses 

chamam pejorativamente de “brasileiro” – vai continuar se enriquecendo com palavras e expressões 

que não teriam como surgir por aqui.  

(¹Texto Alexandre Carvalho  - 18 mar 2022 – https://super.abril.com.br/sociedade/o-bem-e-o-mal-do-estrangeirismo/ 

(acesso em 28 de março). Texto adaptado especialmente para essa prova.) 

 

01. O objetivo do texto é: 

A) Mostrar que o estrangeirismo é um fenômeno linguístico necessário ao desenvolvimento das 

línguas. 

B) Mostrar a preocupação de portugueses sobre a influência do youtuber brasileiro na língua 

nacional. 

C) Mostrar os vocábulos que os portugueses já incorporaram do Brasil como grama, ônibus, 

geladeira, entre outros. 

D) Fazer uma crítica aos portugueses, que aceitam estrangeirismos de outros países e não do Brasil. 

 

02. Leia as afirmativas sobre estrangeirismo, para responder à questão: 

I. O estrangeirismo é um fenômeno que nasceu com as Grandes Navegações e se expandiu com o 

advento da internet. 

II. O estrangeirismo facilita a comunicação. 

III. O estrangeirismo é um modismo que tende a passar como as paletas mexicanas. 

Segundo o texto, é o correto o que se afirma em: 

A) I e II. 

B) I, II e III. 

C) II e III. 

D) Somente em II. 

 

03. “[...] mais do que o jeitinho de falar de sua antiga colônia, os lusos usam e abusam de palavras 

do francês e do inglês – e aí sem a mesma vergonha”. O sentido expresso na frase é que: 

A) Os portugueses usam excessivamente estrangeirismo franceses e ingleses, mas têm vergonha dos 

estrangeirismos brasileiros. 
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B) Os portugueses usam excessivamente estrangeirismo franceses e ingleses, mas não usam 

palavras do seu próprio idioma – antiga colônia. 

C) O jeito de falar da antiga colônia portuguesa foi substituído por muitas palavras do francês e do 

inglês. 

D) O jeito de falar da antiga colônia portuguesa causa vergonha aos portugueses, por isso usam e 

abusam de palavras do francês e do inglês. 

 

04. [...] no afã de pegar algo emprestado de uma língua de fora, deturpamos a lógica da nossa. O 

sentido das palavras em destaque na frase, respectivamente, é: 

A) Tentar – deformar. 

B) Tentar – avaliar. 

C) Pressa – deformar. 

D) Pressa – avaliar. 

 

05. Na frase: “Todo dicionário nacional está inundado de vocábulos que não brotaram nem em 

Portugal, nem no Brasil, mas que já são tão de casa quanto receita de caipirinha”.,  os quês exercem 

a função de: 

A) Advérbio. 

B) Pronome relativo. 

C) Conjunção integrante. 

D) Conjunção explicativa. 

 

06. Em todas as frases há figuras de linguagem, exceto em: 

A) Tentar proibi-lo é como enxugar gelo. 

B) Os exageros no estrangeirismo tendem a passar, como as paletas mexicanas. 

C) A adoção de palavras de origem estrangeira é corresponde à capacidade do Homo sapiens de 

falar. 

D) Todo dicionário nacional está inundado de vocábulos que não brotaram nem em Portugal, nem 

no Brasil, mas que já são tão de casa quanto receita de caipirinha. 

 

07. “Os educadores notam-no sobretudo depois do confinamento” (3º parágrafo); na frase, notam-

no o -no refere-se: 

A) Ao falar brasileiro. 

B) Aos educadores. 
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C) Ao confinamento. 

D) Ao youtuber brasileiro. 

 

08. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos apresentam dígrafos: 

A) textos – novembro – passado – capacidade – caipirinha. 

B) portuguesas – novembro – passado – qualquer – caipirinha.  

C) portuguesas – fenômeno – passado – qualquer – homo.  

D) textos – novembro – passado – capacidade – homo. 

 

09. “E, lá como cá, o motorista entende muito bem o que deve fazer”. Na frase, lá e cá (5º 

parágrafo) referem-se, respectivamente:  

A) Pare e Stop. 

B) Stop e Pare. 

C) Brasil e Portugal. 

D) Portugal e Brasil. 

 

10. Assinale a alternativa em que a regência não está correta: 

A) Exposição a conteúdos feitos por youtubers. 

B) O Brasil parece cada vez mais inclinado a trocar seu vocabulário. 

C) Cabe aos portugueses assistir o seu idioma. 

D) [...] de tanto assistir Luccas e outros influenciadores. 

 

Conhecimentos Gerais 

 

11. O estado de Santa Catarina está dividido em regiões intermediárias e imediatas, segundo dados 

atualizados em 2017 pelo Insituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base em 

diferentes critérios geográficos, bem como pela área de influência de cada município. Considerando 

tal divisão do estado de Santa Catarina, as regiões geográficas imediatas da região geográfica 

intermediária de Caçador são: 

A) Caçador, Joaçaba e Herval do Oeste. 

B) Caçador e Videira. 

C) Caçador, Videira e Joaçaba. 

D) Caçador, Videira, Joaçaba e Luzerna. 
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12. A bandeira do Contestado foi reconhecida por lei como símbolo regional do Estado de Santa 

Catarina. A bandeira do Contestado deve ser: 

A) De cor branca e ter disposta uma cruz azul de forma centralizada. 

B) De cor verde e ter disposta uma cruz branca de forma centralizada. 

C) De cor branca e ter disposta uma cruz verde de forma centralizada. 

D) De cor verde e ter disposta uma cruz amarela de forma centralizada. 

 

13. Assinale a alternativa que apresenta respectiva e corretamente a árvore, a flor e a planta 

medicinal símbolos do Estado de Santa Catarina, conforme disposto em lei estadual de 2017. 

A) Araucária, Laelia purpurata e Araçá-rosa. 

B) Embaúba, Edelvaisse e Espinheira Santa. 

C) Imbuia, Edelvaisse e Cambará. 

D) Imbuia, Laelia purpurata e Espinheira Santa. 

 

14. Atualmente presidente e vice-presidente bem como governadores e vice-governadores, se 

eleitos, tomam posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao do pleito eleitoral. No entanto, a 

partir das eleições de 2026, conforme aprovado em emenda constitucional, a posse dos 

governadores e vice-governadores acontecerá em: 

A) 06 de janeiro. 

B) 05 de janeiro. 

C) 02 de janeiro. 

D) 10 de janeiro. 

 

15. O Prêmio Nobel da Paz de 2021 foi concedido a dois jornalistas, das Filipinas e da Rússia, por 

defesa da liberdade de expressão. O Comitê Norueguês do Nobel afirmou que a liberdade de 

expressão é uma pré-condição para a democracia e para uma paz duradoura. Os laureados foram: 

A) David Julius e Maria Ressa. 

B) Ardem Patapoutian e Klaus Hasselmann. 

C) Maria Ressa e Dmitry Muratov. 

D) Dmitry Muratov e Benjamin List. 
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Conhecimentos Específicos do Cargo 

 

16. A resolução COFEN-358/2009, dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e 

a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes públicos ou privados. O Processo de 

Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes. Diante 

dessa afirmativa, correlacione as colunas considerando a correspondência entre os termos e as 

definições. 

1. Histórico de enfermagem.  

2. Diagnóstico de enfermagem. 

3. Planejamento da assistência. 

4. Implementação. 

5. Avaliação e/ou evolução.  

 

(   ) Essa fase se inicia após a formulação do enunciado 

do diagnóstico e finaliza com a documentação real do 

plano de cuidados.  

(  ) Nessa fase, observam-se as consequências da 

intervenção levando em consideração os resultados 

esperados e os resultados obtidos. 

(  ) Nessa fase, a coleta de dados compreende a 

entrevista, o exame físico, a observação e a consulta ao 

prontuário do paciente. 

(   ) Nessa fase, avaliam-se as respostas do sujeito, da 

sua família ou da sua comunidade aos processos vitais 

e os seus problemas reais ou potenciais. 

(   ) Nessa fase colocam se em prática as intervenções 

programadas na fase do planejamento. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.  

A) 3 – 5 – 1 – 2 – 4.  

B) 5 – 1 – 2 – 3 – 4. 

C) 3 – 2 – 1 – 5 – 4. 

D) 5 – 4 – 3 – 2 – 1. 

 

17. Dentre algumas manifestações clínicas que um paciente com insuficiência respiratória grave 

pode apresentar, podem ser listadas diminuição do oxigênio no sangue e diminuição ou baixos 

níveis de oxigênio nos tecidos do corpo. Estamos falando de casos de: 

A) Hipóxia e hiperóxia. 

B) Hipoxemia e anóxia. 

C) Hipoxemia e hipóxia. 
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D) Hipóxia e hipoxemia.  

 

18. Para o dimensionamento das equipes de enfermagem em unidades de internação, o sistema de 

classificação de pacientes (SCP) é utilizado como forma de classificar o grau de dependência do 

paciente em relação a assistência de enfermagem. Neste sistema, pacientes recuperáveis, sem risco 

iminente de morte, sujeitos a instabilidade de funções vitais que requeiram assistência médica e de 

enfermagem permanente e especializada devem ser classificados na categoria de cuidados: 

A) Intensivos. 

B) Permantentes. 

C) Intermediários. 

D) Semi-intensivos. 

 

19. Um homem de 60 anos foi admitido em uma unidade de pronto atendimento com um quadro de 

insuficiência respiratória. Ao exame físico, refere dispneia aos mínimos esforços e apresenta 

cianose de extremidade, pele fria e sudorese. Pressão Arterial 90/60mmHg, oximetria de pulso de 

84% e frequência respiratória de 32mrpm. O médico instala oxigênio por cateter nasal a 5 l/min e 

solicita uma gasometria arterial, a qual revela pH= 7,29, PO2= 72mmHg, PCO2= 36mmHg, 

HCO3= 19mEq/l e EB= -3. Que distúrbio acido-básico esse paciente apresenta? 

A) Alcalose respiratória. 

B) Acidose metabólica. 

C) Alcalose metabólica. 

D) Acidose respiratória. 

 

20. Em relação à implantação da SAE e ao processo de enfermagem:  

I. Na profissão, o processo de enfermagem representa uma abordagem ética e humanizada, dirigida 

para a resolução de problemas. 

II. A SAE é uma forma de reorganizar as práticas da enfermagem e a sua implantação melhora a 

qualidade da assistência de enfermagem. 

III. No processo de trabalho de enfermagem, o enfermeiro da equipe é responsável em planejar e 

avaliar as atividades desenvolvidas pela própria equipe, em prol do cuidado seguro e de qualidade. 

IV. A gestão dos serviços de enfermagem deve utilizar o processo de enfermagem como forma 

sistemática de cuidar, contribuindo significativamente para a melhoria da assistência. 
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V. Ao alicerçar a assistência de enfermagem no processo de enfermagem, os enfermeiros oferecem 

uma assistência planejada e com sólidos conhecimentos científicos, diminuindo os possíveis riscos 

decorrentes de uma assistência de enfermagem não planejada. 

Estão corretas: 

A) I, II, III, IV. 

B) I, II, III, IV e V. 

C) I, II, IV e V. 

D) I, III, IV e V. 

 

21. Cuidados de enfermagem a crianças prematuras ou em estado crítico de saúde requerem mais 

atenção aos profissionais de enfermagem em unidades pediátricas. Dentre alguns cuidados 

essenciais a estas crianças, além de cuidados inerentes a alguma doença ou quadro clínico, pode 

citar: 

I. Cuidados com termorregulação, controle glicêmico, prevenção de infecções relacionadas a 

assistência à saúde. 

II. Cuidados para evitar broncoaspiração, promover alimentação adequada, controle da dor, 

promover ambiente livre de estressores externos. 

III. Cuidados com banho (quando for o caso e necessidade), cuidados com pele, avaliação da pele, 

IV. Promover ambiente seguro, promover ambiente acolhedor para a família. 

V. Cuidados com aplicações de medicação, promover cultura de segurança da criança. 

Assinale a correta: 

A) Somente I, II, III e IV. 

B) Somente I, II, IV e V. 

C) Somente I, II, III e V. 

D) Somente I, II, III, IV e V. 

 

22. De acordo com a classificação de Spaulding, o que são artigos semicríticos: 

A) Artigos ou produtos destinados ao contato com a pele íntegra e também aqueles que não entram 

em contato direto com o paciente. 

B) Artigos ou produtos que entram em contato com a pele não íntegra, restritos as suas camadas ou 

aqueles que entram em contato com mucosas íntegras. 

C) Artigos ou produtos utilizados em procedimentos invasivos com penetração em pele e mucosas 

adjacentes, tecidos subepiteliais e artigos ou produtos que estejam diretamente conectados com 

esses sistemas. 
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D) Artigos ou produtos que entram em contato com a pele não íntegra, restritos as suas camadas ou 

aqueles que entram com contato com mucosas não íntegras. 

 

23. A Lei n. 5.905/1973 criou o Conselho Federal de Enfermagem e os Conselhos Regionais de 

Enfermagem, órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais 

profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem. Considerando as competências do 

Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Enfermagem, avalie as afirmações a seguir. 

I. Compete ao Conselho Federal alterar, quando necessário, o Código de Deontologia de 

Enfermagem, ouvidos os Conselhos Regionais.  

II. Compete aos Conselhos Regionais baixar provimentos e expedir instruções para a uniformidade 

de procedimento e para o bom funcionamento de suas sedes.  

III. Compete aos Conselhos Regionais disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observadas as 

diretrizes gerais do Conselho Federal.  

IV. Compete ao Conselho Federal expedir a carteira profissional, indispensável ao exercício da 

profissão no território nacional, a partir da solicitação do Conselho Regional.  

V. Compete aos Conselhos Regionais aplicar as penas de advertência verbal, multa, censura e 

suspensão do exercício profissional e, ao Conselho Federal, ouvido o Conselho Regional 

interessado, cassar o direito ao exercício profissional dos infratores do Código de Deontologia de 

Enfermagem. 

É correto apenas o que se afirma em:  

A) I, II e V.  

B) I, III e IV.  

C) I, III e V.  

D) II, III e IV.  

 

24. A resolução do Cofen 557/2017 aprova no âmbito da equipe de enfermagem o procedimento de 

aspiração de vias aéreas e o enfermeiro é o responsável pelo procedimento em casos graves e 

entubados e ou também traqueostomizados, em setores de emergência, unidades de terapia 

intensiva, semi-intensiva e internações ou demais unidades assistenciais. A sequência da técnica de 

aspiração orofaríngea utilizando-se a mesma sonda em um paciente com abundante secreção 

traqueobrônquica que necessite do procedimento é: 

A) Somente Aspiração orotraqueal ou traqueostomia. 

B) Aspiração de tubo orotraqueal ou traqueostomia, aspiração nasal e aspiração oral. 

C) Aspiração de tubo orotraqueal ou traqueostomia, aspiração oral e aspiração nasal. 
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D) Aspiração oral, aspiração nasal, aspiração de tubo orotraqueal ou traqueostomia. 

 

25. Qual a portaria do Ministério da Saúde que aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde. 

A) 971 de 3 de maio de 2006. 

B) 849 de 27 de março de 2017. 

C) 791 de 9 de setembro de 2003. 

D) 789 de 6 de junho de 2019. 

 

26. Qual portaria do Ministério da Saúde que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 

estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a 

Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS): 

A) 4279 de 30 de dezembro de 2010. 

B) 2288 de dezembro de 2009. 

C) 2488 de 21 de outubro de 2011. 

D) 2498 de 30 de março de 2006. 

  

27. Ao realizar a compressão profunda e descompressão brusca na região abdominal localizada no 

terço lateral de uma linha que liga a espinha ilíaca anterior ao umbigo e corresponde ao local em 

que a base do apêndice se liga ao ceco, e desencadeia dor no paciente, que tem indicativo de 

peritonite causada por um tipo de abdome agudo, estamos nos referindo ao sinal de: 

A) Blumberg. 

B) Rovsing. 

C) McBurney. 

D) Jobert. 

 

28. A equipe de saúde da Vila São Miguel é chamada para socorrer uma criança de 7 anos na escola 

primária, supostamente encontrada no chão, inconsciente e sem movimentos respiratórios. Após o 

reconhecimento de parada cardiorrespiratória (PCR), o enfermeiro pôs em prática as diretrizes para 

ressuscitação cardiopulmonar, de 2020, da American Heart Association.  A respeito da conduta 

adequada do enfermeiro nessa situação, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 

I. O enfermeiro deve apoiar-se com a palma da mão sobre a região esternal (terço médio) da criança 

em PCR durante as compressões, para estimular o retorno da parede do tórax.  

PORQUE  
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II. As compressões devem rebaixar, neste caso 5cm de profundidade (região torácica 

anteroposterior).  

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras. 

B) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.  

C) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.  

D) As asserções I e II são proposições falsas. 

 

29. Também conhecidas como aminas simpaticomiméticas, as drogas vasoativas são fármacos de 

extrema importância, principalmente, no manejo de quadros clínicos com indicação de tratamento 

em Unidades de Terapia Intensiva, devido a sua relação com alterações hemodinâmicas intensas e 

rápidas. Uma das condições mais frequentes nas UTI’s são os quadros de choque, quadro este que 

necessita de suporte hemodinâmico precoce e adequado com a finalidade de evitar a piora e 

perpetuação das disfunções orgânicas. Um potente fármaco alfa1-adrenergico estimulante, com 

algum efeito residual beta1-adrenergico; pode promover o aumento da resistência vascular 

sistêmica e do volume sistólico (10% a 15%) e aumento do debito cardíaco em torno de 10% a 

20%, a despeito de sua função predominantemente alfa-adrenérgica. Esta ação é relacionada a qual 

droga vasoativa: 

A) Vasopressina. 

B) Dopamina. 

C) Noradrenalina. 

D) Dobutamina. 

 

30. Pela portaria 3161 de 27 de dezembro de 2011 que dispõem sobre a administração da penicilina 

nas unidades de atenção básica à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde e a nota técnica 03-

2017 do Cofen esclarece aos profissionais de enfermagem sobre a importância da aplicação do 

medicamento penicilina benzantina (PB) nas unidades básicas de saúde do sistema público de saúde 

principalmente no tratamento da sífilis adquirida e sífilis na gestação, que é um grande problema de 

saúde pública no Brasil devido a transmissão vertical. O grande desafio para sua administração é o 

receio dos profissionais de saúde quanto a possibilidade de reação anafilática, sem que aja recursos 

disponíveis para a reversão deste quadro. Estudos nacionais e internacionais demonstram que as 

possíveis reações relacionadas a aplicação deste medicamento podem ser atendidas na própria 

unidade de saúde. Os possíveis efeitos de uma reação por penicilina benzantina não se equivalem às 

consequências de uma sífilis não tratada. Dentro do contexto, os profissionais de enfermagem e de 
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saúde podem aplicar este medicamento nas unidades básicas de saúde. Com relação a aplicação da 

penicilina benzantina, podemos afirmar como correto: 

I. A PB pode ser administrada por profissionais de enfermagem no âmbito das unidades básicas de 

saúde, mediante prescrição médica ou de enfermagem. 

II. Os enfermeiros podem prescrever PB conforme protocolos estabelecidos pelo Ministério da 

Saúde, Secretariais Estaduais ou municipais eu em rotina aprovada pela instituição de saúde.  

III. A ausência do médico não configura motivo para não realização da administração oportuna da 

PB por profissionais de enfermagem. 

IV. A administração de PB deve ser realizada pelo técnico de enfermagem, enfermeiro, médico e 

farmacêutico. 

V. Em casos de reação anafilática, proceder de acordo com os protocolos de atenção as urgências no 

âmbito da atenção básica de saúde. 

Assinale a correta: 

A) I, II, III, IV e V. 

B) I, II, III e IV. 

C) I, III, IV e V. 

D) II, III, IV e V. 

 

31. Para preparar uma solução de 2000ml com permanganato de potássio (KMNO4) a 1:4000 de 

comprimido de 100mg, quantos comprimidos serão necessários: 

A) 4 comprimidos. 

B) 5 comprimidos. 

C) 10 comprimidos. 

D) 20 comprimidos. 

 

32. Com relação ao efeito de Somagyi em pessoas diabéticas que não seguem uma terapêutica 

adequada, possuem hábitos alimentares e de atividades físicas irregulares, assinale a alternativa 

correta: 

A) É uma hiperglicemia matinal em consequência a uma hipoglicemia noturna. 

B) Caracteriza-se por uma tumefação ou endurecimento, no local e ao redor das aplicações de 

insulina. 

C) Edema de causa desconhecida que pode ser generalizado ou localizado nas mãos e pés, 

relacionado com a alteração da taxa de glicemia. 

D) Condição clínica na qual um paciente adulto necessite mais de 100UI por dia de insulina. 
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33. A. B., 16 anos, procurou o serviço de saúde com histórico de atraso menstrual. Durante a 

consulta de enfermagem foi verificado que o exame de urina e de sangue se apresentavam positivo 

para gravidez. A paciente informou que seus ciclos menstruais eram regulares e sua última 

menstruação havia iniciado no dia 15 de maio de 2021. Aplicando a regra de Naegele, verifica-se 

que a data provável do parto está prevista para:  

A) 15 de janeiro de 2022. 

B) 15 de fevereiro de 2022. 

C) 22 de janeiro de 2022. 

D) 22 de fevereiro de 2022. 

 

34. A vigilância entoepidemiológica tem sido utilizada na avaliação da densidade larvária do Aedes 

aegypti e sua mensuração é feita em uma amostra probabilística dos imóveis existentes na área 

urbana dos municípios infestados. A totalização dos imóveis, para efeito deste levantamento, deve 

excluir os pontos estratégicos, uma vez que, por serem locais vulneráveis à infestação vetorial, 

devem possuir uma rotina diferenciada de levantamento de índices. Sobre este enunciado, estamos 

falando sobre: 

A) Levantamento Rápido de Índices para Aedes Aegypti (LIRAa). 

B) Índice de Infestação Predial. 

C) Índice de recipientes contaminados com Aedes aegypti. 

D) Índice de Breteau. 

 

35. A fibrilação ventricular é uma arritmia grave e exige intervenção imediata. Assinale a 

alternativa que identifica o tratamento emergencial dessa arritmia pelo suporte avançado: 

A) Desfibrilação. 

B) Cardioversão. 

C) Marca-passo transcutâneo. 

D) Choque bifásico.  

 

 


