
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTÃ - SC 

 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

➢ Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

➢ Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

➢ Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

➢ O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo: 

 
➢ Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tinta azul 

ou preta; 

 

➢ Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

➢ Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

➢ Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

➢ A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 03h00min (três) horas. A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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➢ O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa                   05 (cinco) 

Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais  05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos  20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

➢ Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

➢ Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

➢ O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 1 a 5.

Será         que         o         robô         humanoide         Optimus         de         Elon         Musk
vai         realmente         substituir         o         ser         humano?

Como         prometido,         o         robô         humanoide         de         Elon         Musk
realmente         fez         sua         estreia         na         etapa         do         AI         Day         2022.
Tesla,         na         verdade,         trouxe         dois         protótipos.         O         primeiro,
chamado         'Bumble-C',         feito         de         componentes         padrão,
apareceu         no         palco         caminhando         de         forma         completamente
autônoma         e         executando         uma         série         de         movimentos
também         com         seus         braços.         Poderá         regar         plantas         e
transportar         pacotes,         a         um         custo         totalmente         baixo
comparado         ao         que         se         pensava:         20         mil         dólares,         contra         os
100         mil         estimados.         O         negócio,         o         dos         robôs,         para         o
empresário         vulcânico         de         origem         sul-africana,         valerá         mais
do         que         os         carros         elétricos.         Musk         explicou         que         o         robô         foi
projetado         para         pesar         73         kg,         mas         ainda         não         está         "pronto
para         andar".         Falta-lhe         um         cérebro",         e         "a         capacidade         de
resolver         problemas         por         si         só".

Será         que         o         robô         humanoide         Optimus         da         Elon         Musk         vai         realmente         substituir         o         ser

humano?         (msn.com).         Adaptado.

Questão 01
Como         prometido,         o         robô         humanoide         realmente         fez         sua
estreia         na         etapa         do         AI         Day         2022.         Tesla,         na         verdade,
trouxe         dois         protótipos.

Assinale         a         opção         que         contenha         dois         vocábulos         que
tiveram         a         acentuação         gráfica         alterada         pelo         Novo         Acordo
Ortográfico.

(A) humanoide         -         estreia

(B) estreia         -         protótipos

(C) humanoide         -         robô

(D) verdade         -         trouxe

(E) robô         -         protótipos

Questão 02
Poderá         regar         plantas         e         transportar         pacotes         'a'         um         custo
totalmente         baixo.

Em         relação         ao         elemento         destacado,         trata-se         de         um(a)

(A) Caso         facultativo         de         crase.

(B) Artigo         indefinido         feminino.

(C) Artigo         definido         feminino.

(D) Preposição.

(E) Pronome         oblíquo.

Questão 03
O         negócio,         'o         dos         robôs',         para         o         empresário         vulcânico         de
origem         sul-africana,         valerá         mais         do         que         os         carros
elétricos.

A         expressão         destacada         entre         parênteses         é:

(A) Oração         intercalada.

(B) Aposto.

(C) Vocativo.

(D) Adjunto         adverbial.

(E) Sujeito.

Questão 04
Leia         a         frase:

Falta-lhe         um         cérebro.

Assinale         a         opção         CORRETA.

(A) Falta-lhe:         predicado         verbo-nominal.

(B) Falta:         verbo         transitivo         direto.

(C) cérebro:         adjetivo         substantivado         com         função         de
sujeito.

(D) lhe:         pronome         oblíquo         com         função         sintática         de         objeto
indireto.

(E) um         cérebro:         artigo         e         substantivo         com         função         de
predicado.

Questão 05
Cada         vez         mais,         filmes         como         'Eu,         Robô',         tornam-se
realidades         em         nossa         sociedade.         No         entanto,         nunca
estivemos         tão         perto         disso         com         os         novos         robôs
apresentados         por         Elon         Musk.

De         acordo         com         o         texto:

(A) O         protótipo         ainda         não         se         encontra         pronto,         pois         o         robô
pesa         mais         de         73         kg,         andar         por         conta         própria         e         ter         um
cérebro.

(B) O         negócio         dos         robôs,         por         ter         componentes
vulcânicos,         será         muito         mais         lucrativo         do         que         os
carros         elétricos         da         Tesla.

(C) O         humanoide         da         Tesla         foi         cotado         em         um         valor         muito
mais         alto,         já         que         baixou         o         preço         de         custo         de         100         mil
reais         para         20         mil         dólares.

(D) O         robô         de         Elon         Musk         foi         projetado         para         aguar         plantas
e         carregar         pacotes,         funções         essenciais         e         a         um         baixo
custo         para         essa         função,         no         valor         de         vinte         mil         dólares.

(E) A         Tesla         não         apresentou         um         simples         robô,         mas         um
robô         humanoide         que         fez         algumas         atividades
autônomas         e         movimentos         articulados         com         os         braços.
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Raciocínio Lógico

Questão 06
Joana         fará         uma         apresentação         com         10         alunos         e         precisa
organizá-los         em         fila,         mas         ao         calcular         as         possibilidades
viu         que         seria         mais         difícil         do         que         pensou.         De         quantas
maneiras         diferentes         essa         fila         pode         ser         organizada?

(A) Essa         fila         pode         ser         organizada         de         3.201.360.

(B) Essa         fila         pode         ser         organizada         de         3.628.800.

(C) Essa         fila         pode         ser         organizada         de         5.423.500.

(D) Essa         fila         pode         ser         organizada         de         2.580.718.

(E) Essa         fila         pode         ser         organizada         de         4.490.050.

Questão 07
Para         sortear         5         brindes         entre         seus         20         funcionários,         Lúcio
colocou         5         bolinhas         azuis         e         15         bolinhas         brancas         em         uma
urna         e         pediu         que         cada         um         pegasse         uma.         Se         na         vez         de
Juca         já         haviam         sido         sorteadas         10         bolinhas,         sendo         2
azuis,         qual         é         a         probabilidade         de         ele         ganhar         um         dos
brindes?

(A) A         probabilidade         é         de         15%.

(B) A         probabilidade         é         de         17%.

(C) A         probabilidade         é         de         30%.

(D) A         probabilidade         é         de         23%.

(E) A         probabilidade         é         de         28%.

Questão 08
Marcos         tem         uma         jornada         de         trabalho         de         8         horas         diárias,
mas         precisou         se         ausentar         por         15         min         por         dia,         durante         30
dias.         Quanto         tempo         de         trabalho         Marcos         precisa         repor?

(A) Marcos         precisa         repor         4h25min         de         trabalho.

(B) Marcos         precisa         repor         5h40min         de         trabalho.

(C) Marcos         precisa         repor         7h30min         de         trabalho.

(D) Marcos         precisa         repor         3         dias         de         trabalho.

(E) Marcos         precisa         repor         5         dias         e         meio         de         trabalho.

Questão 09
Fábio         fez         uma         caixa         de         madeira,         conforme         indica         a
figura,         para         armazenar         a         areia         que         usará         em         um         trabalho
de         escola.

Qual         é         a         quantidade         de         areia         que         Fábio         usará         no         seu

trabalho.

(A) Fábio         usará         180.975         cm³         de         areia.

(B) Fábio         usará         403.600         cm³         de         areia.

(C) Fábio         usará         318.560         cm³         de         areia.

(D) Fábio         usará         216.000         cm³         de         areia.

(E) Fábio         usará         650.000         cm³         de         areia.

Questão 10
Uma         confecção         onde         trabalham         15         costureiras         entrega
500         camisas         em         20         dias,         mas         recebeu         uma         encomenda
de         625         camisas         para         serem         entregues         em         15         dias.
Quantas         costureiras         precisam         ser         contratadas         para         que         a
confecção         entregue         a         encomenda         no         tempo         certo?

(A) Precisam         ser         contratadas         16         costureiras.

(B) Precisam         ser         contratadas         25         costureiras.

(C) Precisam         ser         contratadas         32         costureiras.

(D) Precisam         ser         contratadas         19         costureiras.

(E) Precisam         ser         contratadas         22         costureiras.

Conhecimentos Gerais

Questão 11
No         ano         de         1988         foi         promulgada         a         atual         Constituição
brasileira,         dando         início         ao         processo         de         redemocratização
do         país,         permitindo         que         o         povo         voltasse         a         eleger         o         seu
presidente.         O         movimento         que         lutou         pela         volta         do
processo         eleitoral         nos         molde         de         hoje         foi         chamado         de:

(A) Viva         a         democracia.

(B) O         povo         no         poder.

(C) Diretas         já.

(D) O         povo         vota.

(E) Voto         sim.

Questão 12
Qual         dos         biomas         brasileiros         é         predominante         em         Santa
Catarina?

(A) Amazônia.

(B) Cerrado.

(C) Mata         Atlântica.

(D) Pantanal.

(E) Caatinga.

Questão 13
Qual         é         o         significado         do         nome         Arabutã         na         língua         guarani?

(A) Pedra         Brasil.

(B) Pau         Brasil.

(C) Grande         Rio.

(D) Pedra         Grande.

(E) Madeira         de         Lei.
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Questão 14
"A         economia         catarinense         é         bastante         diversificada         e         está
organizada         em         vários         polos         distribuídos         por         diferentes
regiões         do         Estado".

Disponível         em:         https://www.sc.gov.br/conhecasc/economia

O         município         de         Arabutã         está         na         região         oeste         de         Santa
Catarina,         onde         a         economia         se         destaca         nos         setores         de:

(A) Pesqueiro         e         naval.

(B) Vestuário         e         celulose.

(C) Tecnologia         e         metal-mecânico.

(D) Carbonífero         e         cerâmico.

(E) Produção         alimentar         e         de         móveis.

Questão 15
No         período         de         1938         até         31         de         março         de         1991,         quando         foi
votado         o         plebiscito         pela         emancipação         do         território         onde
hoje         se         encontra         a         cidade         de         Arabutã/SC,         a         quem
pertencia         essa         região?

(A) Ao         distrito         de         Concórdia.

(B) À         cidade         de         Ipumirim.

(C) Ao         distrito         de         Seara.

(D) À         cidade         de         Lindóia         do         Sul.

(E) À         cidade         de         Itá.

Informática

Questão 16
Sobre         o         Microsoft         Outlook,         é         CORRETO         afirmar         que:

(A) É         um         programa         voltado         para         enviar         e         receber         emails.

(B) É         um         programa         voltado         para         edição         de         textos.

(C) É         um         programa         voltado         para         criação         de         jogos.

(D) É         um         programa         voltado         para         criação         de         planilhas.

(E) É         um         programa         voltado         para         edição         de         vídeos         e
imagens.

Questão 17
O         Microsoft         Word         é         um         software         editor         de         textos         criado
pela         Microsoft         e         possui         várias         versões         instaladas         em
muitos         computadores         por         todo         o         mundo.         Em         relação         aos
blocos         de         comandos         contidos         na         guia         de         Página         Inicial
da         Barra         de         Guias         do         Microsoft         Word,         analise         as
afirmativas         abaixo:

I.A         área         de         Transferência         possui         comandos         utilizados
para         o         gerenciamento         daquilo         que         copiamos,         recortamos
e         colamos.

II.A         fonte         possui         comandos         utilizados         para         ajustes         das
tipografias         do         documento         (tipo         de         letra,         tamanho,         cor,

efeitos         etc.).

III.A         edição         possui         ferramentas         de         busca         e         seleção         /
substituição.

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) I         e         III,         apenas.

(B) I,         II         e         III.

(C) I         e         II,         apenas.

(D) II         e         III,         apenas.

(E) III,         apenas.

Questão 18
A         função         matemática         MULT         ou         PRODUTO         presente         no
Microsoft         Excel         possui         a         finalidade         de:

(A) Retornar         o         valor         máximo         de         uma         lista         de
argumentos.

(B) Multiplicar         todos         os         números         fornecidos         como
argumentos         e         retorna         o         produto.

(C) Retornar         o         maior         número         na         lista         de         argumentos.

(D) Retornar         a         média         aritmética         dos         argumentos.

(E) Retornar         o         menor         número         na         lista         de         argumentos.

Questão 19
Dentre         as         opções         citadas         abaixo,         assinale         aquela         que
NÃO         corresponde         a         uma         ferramenta         de         navegação         na
internet.

(A) Microsoft         Edge.

(B) Microsoft         Teams.

(C) Mozilla         Firefox.

(D) Google         Chrome.

(E) Internet         Explorer.

Questão 20
O         Microsoft         PowerPoint         é         um         aplicativo         visual         e         gráfico,
integrante         do         pacote         Office,         usado         principalmente         para
criar         apresentações.         No         que         diz         respeito         ao         Microsoft
PowerPoint,         atribua         V,         para         verdadeiro,         ou         F,         para         falso,
às         afirmativas         a         seguir:

(__)As         principais         ferramentas         para         edição         e         formatação
de         textos         está         presente         na         aba         Página         Inicial,         nos         grupos
Fonte         e         Parágrafo.

(__)Na         aba         Inserir         temos         o         comando         Tabela         que         nos
oferece         as         possibilidades         de         apresentarmos         informações
de         forma         tabular         em         nossa         apresentação.

(__)Na         aba         Inserir         temos         o         grupo         Imagens,         que         nos
permite         trabalhar         com         a         inserção         de         SmartArt.

Assinale         a         alternativa         com         a         sequência         CORRETA:
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(A) F,         F,         V.

(B) V,         V,         V.

(C) V,         V,         F.

(D) F,         V,         V.

(E) F,         V,         F.

Conhecimentos Específicos

Questão 21
Com         base         nos         fios         de         sutura,         julgue         as         afirmativas
abaixo.

I.Os         fios         inabsorvíveis         perdem         gradualmente         sua
resistência         à         tração         até         serem         fagocitados         ou
hidrolisados.         Podem         ser         de         origem         animal         (catgut
simples         e         cromado)         ou         sintéticos         (poliglactina,
poliglecaprone         e         polidioxanona).

II.Os         fios         inabsorvíveis         aplicados         no         fechamento         das
feridas         cutâneas         devem         ser         sempre         removidos.

III.São         contraindicações         para         a         retirada         de         sutura:         lesões
não         cicatrizadas         ou         com         alto         risco         de         deiscência,         e
lesões         com         sangramento         ativo.

Qual(is)         a(s)         afirmativa(s)         está(ão)         CORRETA(s)?

(A) Apenas,         III.

(B) Apenas,         II.

(C) Apenas,         II         e         III.

(D) Apenas,         I         e         II.

(E) Apenas,         I.

Questão 22
Com         base         na         prescrição         médica:         Amicacina         750         mg,
diluída         em         SF         0,9%         90         mL         EV         para         infundir         em         50
minutos.         Assinale         a         alternativa         CORRETA         que
corresponde         a         quantas         gotas/minuto         deverão         ser
infundidas.

Disponível         Amicacina         frasco-ampola         com         1         g.

(A) 120         microgotas/min.

(B) 97         microgotas/min.

(C) 117         microgotas/min.

(D) 111         microgotas/min.

(E) 119         microgotas/min.

Questão 23
Para         o         preparo         dos         medicamentos,         muitas         vezes         são
utilizados         materiais         como         macerador         de         comprimidos,
seringas         e         agulhas         (Bergamasco,         2019).         Em         relação         as
seringas,         julgue         as         afirmativas         abaixo:

I.As         seringas         são         estéreis,         de         uso         único,         graduadas         em
décimos         de         mL.

II.Podem         ter         volume         de         0,5,         1,         3,         5,         10,         20         e         60         mL.

III.Seringas         menores         oferecem         maior         pressão,         sendo
recomendado         realizar         administração         rápida.

IV.Elas         podem         ter         encaixe         tipo         luer-lock         ou         luer-slip,         não
sendo         adaptáveis         a         qualquer         agulha.

Qual(is)         a(s)         afirmativa(s)         está(ão)         CORRETA(S)?

(A) Apenas,         I         e         II.

(B) Apenas,         III         e         IV.

(C) Apenas,         II         e         III.

(D) Apenas,         I         e         IV

(E) Apenas,         II.

Questão 24
Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         corresponde         a         uma
via,         em         que,         os         medicamentos         são         absorvidos         pela
mucosa         oral,         que         apresenta         epitélio         fino         e         vascularizado,
e,         portanto,         permite         a         passagem         do         fármaco         diretamente
para         a         circulação         sanguínea.         Desse         modo,         esta         via         é
indicada         para         casos         em         que         se         deseja         ação         rápida,         já
que         o         medicamento         não         passa         pelo         metabolismo         de
primeira         passagem.

(A) Via         Otológica.

(B) Via         oral.

(C) Via         Inalatória.

(D) Via         sublingual.

(E) Via         Oftálmica.

Questão 25
Em         relação         a         Administração         de         medicamento         via
intramuscular         -         técnica         "Z",         marque         verdadeiro         (V)         ou
falso         (F)         nos         itens         abaixo.

(__)Esta         técnica         não         permite         que         ocorra         extravasamento
da         medicação         injetada         dentro         do         músculo         para         o         tecido
subcutâneo.

(__)Trata-se         também         de         uma         técnica         que         garante         mais
desconforto         ao         paciente.

(__)É         mais         indicada         ao         se         utilizar         os         músculos         grandes,
como         o         ventroglúteo,         vasto         lateral         e         dorsoglúteo,         sendo
este         um         local         de         última         escolha,         pelo         fato         de         apresentar
riscos         maiores         de         danos         ao         nervo         ciático.

Assinale         a         sequência         CORRETA         de         cima         para         baixo.

(A) F,         V,         F.

(B) F,         F,         V.

(C) V,         F,         F.

(D) V,         V,         F.

(E) V,         F,         V.
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Questão 26
Com         base         nos         padrões         respiratórios         alterados,         assinale
a         alternativa         CORRETA         que         corresponde         a         diminuição
na         frequência         e         profundidade         respiratórias.

(A) Hipoventilação.

(B) Apneia.

(C) Hiperventilação.

(D) Dispneia.

(E) Bradipneia.

Questão 27
Com         base         na         Norma         Operacional         Básica         do         Sistema
Único         de         Saúde         -         NOB-SUS/1996,         a         ausência         de
informações         que         comprovem         a         produção         mensal         das
equipes,         durante         dois         meses         consecutivos         ou         ________
alternados         em         um         ano,         acarreta         a         suspensão         da
transferência         deste         acréscimo.

Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         preencha         a         lacuna
acima.

(A) oito

(B) quatro

(C) seis

(D) três

(E) cinco

Questão 28
Em         relação         a         coleta         de         amostra         de         sangue         via         sistema
de         pressão         invasiva,         é         CORRETO         afirmar         que         deve-se
homogeneizar         o         sangue         com         o         conteúdo         do         frasco,
realizando         movimentos         de         inversão         de         cinco         a:

(A) 30         vezes,         suavemente.

(B) 50         vezes,         rapidamente.

(C) 20         vezes,         suavemente.

(D) 10         vezes,         suavemente.

(E) 8         vezes,         rapidamente.

Questão 29
Com         base         na         Constituição         Federal         de         1988,         é
INCORRETO         afirmar         sobre         a         saúde:

(A) O         Sistema         Único         de         Saúde         será         financiado,         com
recurso         do         orçamento         da         seguridade         social         da         União,
dos         Estados,         do         Distrito         Federal         e         dos         Municípios,

além         de         outras         fontes.

(B) A         saúde         é         direito         de         todos         e         dever         do         Estado.

(C) É         vedada         a         participação         direta         ou         indireta         de
empresas         ou         capitais         estrangeiros         na         assistência         à
saúde         no         País,         salvo         nos         casos         previstos         em         Lei.

(D) Ao         sistema         único         de         saúde         compete,         além         de         outras
atribuições         ordenar         a         formação         de         recursos         humanos
na         área         de         saúde.

(E) A         assistência         à         saúde         não         é         livre         à         iniciativa         privada.

Questão 30
Com         base         na         Norma         Operacional         da         Assistência         à
Saúde/SUS         -         NOAS-SUS         de         2002,         a         responsabilidade
do         Ministério         da         Saúde         sobre         a         política         de         alta
complexidade/custo         se         traduz         nas         seguintes         atribuições,
EXCETO:

(A) Definição         de         normas         nacionais.

(B) Definição         do         elenco         de         procedimentos         de         alta
complexidade.

(C) Definição         de         mecanismos         de         garantia         de         acesso
para         as         referências         interestaduais,         através         da         Central
Nacional         de         Regulação         para         Procedimentos         de         Alta
Complexidade.

(D) Estabelecimento         de         estratégias         que         possibilitem         o
acesso         mais         equânime         diminuindo         as         diferenças
regionais         na         alocação         dos         serviços.

(E) Controle         do         cadastro         municipal         de         prestadores         de
serviços.

Questão 31
Em         relação         a         pressão         arterial         (PA),         marque         verdadeiro
(V)         ou         falso         (F)         nos         itens         abaixo.

(__)Os         tipos         de         dispositivo         usados         para         a         medição         da         PA
são:         o         esfigmomanômetro         de         mercúrio,
esfigmomanômetro         aneroide         ou         esfignomanômetro
automatizado         ou         semiautomatizado.

(__)A         PA         aferida         no         período         diurno         pode         mudar         de         hora
em         hora         e         é         afetada         pela         atividade         mental         e         física,
estresse         e         quando         os         medicamentos         anti-hipertensivos
foram         tomados.

(__)O         cumprimento         do         manguito         nos
esfigmomanômetros         deve         corresponder         a         60%         da
circunferência         do         braço         e         a         largura         deve         corresponder         a
20%         da         circunferência         do         braço.

Assinale         a         sequência         CORRETA         de         cima         para         baixo.

(A) F,         V,         F.

(B) V,         F,         V.

(C) V,         V,         F.

(D) V,         F,         F.

(E) F,         F,         V.

Questão 32
Com         base         nas         vantagens         e         desvantagens         das
formulações         tópicas,         assinale         a         alternativa         CORRETA
que         corresponde         a         uma         desvantagem         das         pomadas.

(A) Desenvolvimento         de         reações         no         local         da         aplicação
(ardor,         prurido).
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(B) Insolúveis         em         água,         portanto         difícil         de         realizar         a
higiene         local;         efeito         gorduroso.

(C) São         hidrofílicos,         ressecantes.

(D) Alguns         casos         de         eritema,         descamação,
ressecamento         e         queimadura.

(E) Podem         conter         uma         base         de         álcool         que         pode         causar
ardor         ou         agravar         a         secura         e         irritação.

Questão 33
Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         é         indicada         para
lesões         com         exsudação         moderada         ou         intensa,         agudas         ou
crônicas,         superficiais         ou         profundas.         Quando         impregnada
(o)         de         prata,         pode         ser         utilizada         em         feridas         infectadas.

(A) Espuma.

(B) Alginato.

(C) Ácidos         graxos         essenciais.

(D) Filme         transparente.

(E) Hidrocoloide         em         placa.

Questão 34
Com         na         indicação         dos         fármacos         ativos,         assinale         a
alternativa         CORRETA         que         corresponde         a         um
antiprurigionosos.

(A) Mentol.

(B) Benzocaína.

(C) Corticosteroides.

(D) Bergamota.

(E) Clindamicina.

Questão 35
O         pulso,         decorrente         de         alterações         da         pressão
intravascular         arterial,         é         uma         medida         indireta         do         débito
cardíaco,         e         caracteriza-se         por         um         fluxo         periódico,         reflexo
da         frequência         dos         batimentos         cardíacos,         mensurado         em
batimentos         por         minuto         (bpm)         (Bergamasco,         2019).         Em
relação         ao         pulso,         julgue         as         afirmativas         abaixo.

I.A         percepção         da         amplitude         do         pulso         depende,         além         da
magnitude         de         pressão         intravascular,         das         dimensões         da
artéria         sob         avaliação         e         da         pressão         exercida         pelos         dedos
do         examinador.

II.Quanto         mais         próxima         a         artéria         a         ser         palpada         estiver         da
bomba         cardíaca,         mais         confiável         será         a         característica
deste         pulso.

III.A         avaliação         do         pulso         apical,         ou         ictus         cordis,         também
chamado         de         choque         de         ponta,         é         representada         pelo
contato         da         porção         anterior         do         ventrículo         esquerdo         na
parede         torácica         durante         a         fase         de         contração         do         ciclo
cardíaco.

IV.Os         pulsos         detectáveis         para         avaliação         são         somente:
carotídeo,         radial,         braquial,         poplíteo,         tibial         posterior         e
pedioso.

Qual(is)         a(s)         afirmativa(s)         está(ão)         CORRETA(S)?

(A) Apenas,         I,         II         e         III.

(B) Apenas,         II.

(C) Apenas,         I         e         II.

(D) Apenas,         III         e         IV.

(E) Apenas,         II         e         III.

Questão 36
Em         relação         a         utilização         de         suporte         de         oxigênio,         para         o
sistema         de         umidificação         fechado         e         estéril         deve-se
realizar         troca         quando         acabar         o         líquido,         se         sujidade         ou         se
X         h         sem         uso         (Bergamasco,         2019).

Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         corresponde         ao
valor         de         X.

(A) 72

(B) 120

(C) 96

(D) 48

(E) 24

Questão 37
Supositórios         demoram         em         média         X         minutos         para
dissolver         e         tornarem-se         eficazes.         Para         isso,         precisam         do
calor         do         corpo.         Se         colocado         no         meio         de         matéria         fecal,
ele         permanecerá         intacto         (Bergamasco,         2019).         Assinale         a
alternativa         CORRETA         que         corresponde         ao         valor         de         X.

(A) 20

(B) 60

(C) 1

(D) 5

(E) 10

Questão 38
Os         desinfetantes         são         comercializados         com         indicação         de
uso         por         categoria         de         desinfecção,         assinale         a         alternativa
CORRETA         que         corresponde         a         desinfetante         de         alto         nível.

(A) Compostos         clorados.

(B) Ácido         peracético.

(C) Quaternário         de         amônia.

(D) Peróxido         de         hidrogênio         a         3%.

(E) Álcool         (65%         a         95%         p/v).

Questão 39
Em         relação         a         temperatura         corpórea,         é         INCORRETO
afirmar         que:

(A) O         termômetro         de         vidro         de         mercúrio         não         tem         seu         uso
recomendado,         devido         aos         riscos         de         contaminação
pelo         mercúrio         em         casos         de         quebra         do         dispositivo.
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(B) Devido         a         um         maior         controle         dos         mecanismos         de
calor,         a         temperatura         corporal         das         crianças         (até         a
lactância)         e         idosos         sofrem         menores         variações.

(C) Pode         ser         definida         pela         diferença         entre         a         quantidade
de         calor         produzido         pelo         corpo         e         a         quantidade         perdida
para         o         ambiente         externo,         podendo         variar         entre         36°         e
38         °C,         a         depender         do         local         de         mensuração.

(D) Os         termômetros         eletrônicos         são         mais         rápidos,
seguros,         e         permitem         a         aferição         da         temperatura         oral,
axilar,         retal,         de         membrana         timpânica         e         artéria
temporal.

(E) Pode         ser         medida         em         diferentes         partes         do         corpo,
como         axilas,         artéria         temporal,         membrana         timpânica,
cavidade         oral         e         reto,         a         partir         da         temperatura         da
circulação         sanguínea         nesses         locais,         o         que         altera         os
limites         de         normalidade         em         cada         um         destes.

Questão 40
Em         relação         a         administração         de         medicamentos         via         cateter
peridural,         assinale         a         alternativa         CORRETA         que
corresponde         a         uma         das         vantagens         da         analgesia
controlada         pelo         paciente         peridural         versus         infusão
contínua.

(A) Redução         no         tempo         de         hospitalização.

(B) Menor         consumo         por         horário.

(C) Menor         nível         de         ansiedade         e         aumento         do         controle.

(D) Permite         otimizar         a         analgesia         pela         titulação.

(E) Maior         eficácia         no         alívio         da         dor.
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