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Concurso Público
Chapecó/SC

Técnico em Enfermagem
•

Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha,
solicite a substituição ao fiscal.

•

Este caderno de questões está assim constituído:

Caderno de questões • Instruções Gerais

DISCIPLINAS

Nº QUESTÕES

Conhecimentos Gerais
Português
Matemática
Informática
Legislação Municipal
Conhecimentos Específicos
•

10
07
04
04
25

Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado.

•

O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à
caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no
cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro
cometido por candidato.

•

Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.

•

Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.

•

O tempo de duração da prova objetiva será de até 4 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de
Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo
início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido
copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.

•

Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.

•

Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor.

•

Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e
assinado.

•

Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais
até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após
concluído.
Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

Boa Prova!

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.

Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição



Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal.
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Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.

CONHECIMENTOS GERAIS
Português
A natureza sob risco
Qual o real impacto das ações humanas na vida –
mais exatamente na sobrevivência – de outros animais e
das plantas do planeta? Até pouco tempo, não se sabia ao
certo a resposta para essa incômoda questão. Contudo, a
Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou um
amplo levantamento que __________________ as
consequências mais concretas do avanço civilizatório,
desde a pré-história, sobre os seres vivos, com especial
destaque para o que ocorreu nas últimas cinco décadas.
Ao longo de três anos, 145 cientistas de
cinquenta
países
–
ligados
à
Plataforma
Intergovernamental
Político-Científica
sobre
Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (IPBES), o
braço da ONU responsável pela compilação – se
________________ sobre 15.000 artigos científicos para
chegar aos resultados. O cenário é alarmante. Dos cerca
de 8 milhões de espécies de animais e plantas existentes
no globo, 1 milhão está sob ameaça de extinção. No
continente, o principal grupo de risco são os anfíbios –
40% deles podem desaparecer em poucas décadas.
Nos oceanos, o perigo é maior para os
mamíferos, com um terço no limiar. ________________
decisivamente para isso o fato de que 47% dos
ecossistemas foram reduzidos. Em números absolutos, a
natureza sofreu em um patamar ainda maior. Estima-se
que a biomassa global – a soma da massa de todos os
organismos vivos – dos mamíferos selvagens tenha sido
reduzida em 82%. Somente a partir de 1900, a quantidade
de espécies nativas de cada hábitat caiu, em média, 20%.
https://veja.abril.com.br/mundo/... - adaptado.

1) Tendo em vista a concordância verbal, assinalar a
alternativa que preenche as lacunas do texto
CORRETAMENTE:
a) dimensionaram - debruçou - Contribuíram
b) dimensionou - debruçaram - Contribuíram
c) dimensionou - debruçou - Contribuiu
d) dimensionou - debruçaram - Contribuiu

2) Considerando-se o texto, marcar C para as afirmativas
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
(---) Um grupo de 145 cientistas de cinquenta países foi
responsável por analisar como animais e plantas
foram atingidos desde os últimos 3 anos pelas ações
humanas.
(---) Cerca de metade das espécies de animais e plantas
existentes no globo está sob ameaça de extinção.
(---) A contar de 1900, a quantidade de espécies nativas
de cada hábitat caiu para 20%.
a) C - E - E.
b) E - C - E.
c) E - C - C.
d) E - E - E.
3) Referentemente às regras de acentuação, analisar os
itens abaixo:
I. A palavra “incômoda” (primeiro parágrafo) recebe acento
pela mesma regra que preceitua o uso do acento em
“últimas” (primeiro parágrafo).
II. A palavra “anfíbios” (segundo parágrafo) perdeu seu
acento após o novo acordo ortográfico, sendo assim,
não deveria estar acentuada.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.
4) O verbo sublinhado em “Em números absolutos, a
natureza sofreu em um patamar ainda maior.” (terceiro
parágrafo) está no mesmo tempo e modo verbal que o
verbo sublinhado em:
a) Até pouco tempo, não se sabia ao certo a resposta para
essa incômoda questão.
b) 40% deles podem desaparecer em poucas décadas.
c) 47% dos ecossistemas foram reduzidos.
d) Estima-se que a biomassa global (...) dos mamíferos
selvagens tenha sido reduzida em 82%.
5) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE:
Em relação à frase “Ontem à noite fomos ao teatro”, o
termo sublinhado é classificado como ___________.
a) adjunto adnominal
b) adjunto adverbial
c) aposto
d) vocativo
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6) A palavra sublinhada em “Precisamos nos concentrar,
pois há certa premência.” encontra sinônimo em:
a) Dificuldade.
b) Tempo.
c) Exigência.
d) Urgência.
7) Relativamente ao uso ou não da crase, assinalar a
alternativa
que
preenche
as
lacunas
abaixo
CORRETAMENTE:

12) Em certa residência, sabe-se que 3 pessoas
consomem 5 litros de água por dia. Mantendo-se o
mesmo consumo por pessoa, ao todo, quantos litros
seriam consumidos se essa residência tivesse 9 pessoas?
a) 13L
b) 14L
c) 15L
d) 16L

Eu me refiro à minha mãe e não ___ sua.
Precisarei falar ___ toda essa gente.
Eles estavam aliviados, pois conseguiram chegar ___
terra firme.
13) A quantidade de parafusos na caixa de ferramentas de
certo mecânico corresponde ao valor de x, que satisfaz a
equação abaixo. Sendo assim, ao todo, quantos parafusos
esse mecânico possui em sua caixa de ferramentas?

a) à - a - a
b) a - a - à
c) à - à - à
d) a - à - a

2x + 369 = 531 - x
8) Quanto ao uso dos porquês, marcar C para as
sentenças Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(---) Por que você não me deixa em paz? Por quê?
(---) Não sei o motivo por que as pessoas reclamam tanto.

a) 48
b) 50
c) 52
d) 54

a) E - E.
b) E - C.
c) C - E.
d) C - C.
9) Considerando-se a pontuação, assinalar a alternativa
CORRETA:
a) Ele foi para casa, perdendo assim, o prêmio.
b) Devido a tudo que tinha para fazer cansou-se.
c) Não se entende com ninguém; é, pois, odiada.
d) Se ele tem razão disse ela, deve segui-lo.
10) Em relação ao diminutivo das palavras, marcar C para
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) “Grânulo” é diminutivo de “grão”.
(---) “Gotícula” é diminutivo de “gota”.
(---) “Corpúsculo” é diminutivo de “corpo”.
a) E - E - E.
b) E - C - C.
c) C - C - E.
d) C - C - C.
Matemática
11) Pedro decidiu pintar o quarto e a sala da sua casa de
modo que as cores de cada cômodo sejam distintas.
Sabendo-se que ele possui 6 cores distintas, ao todo, de
quantos modos distintos ele pode fazer essa escolha de
cores?

14) Um ciclista treina diariamente para uma competição. O
quadro abaixo apresenta a distância percorrida por ele
nos treinamentos de cinco dias. Sendo assim, pode-se
afirmar que a distância média diária percorrida por ele
durante esses treinos foi de:
Dia
1
2
3
4
5

Distância
51km
52km
46km
57km
49km

a) 50km
b) 51km
c) 52km
d) 53km

15) Em certa urna foram colocadas 80 fichas. Sabe-se
que 35% das fichas são da cor verde e o restante da cor
vermelha. Sendo assim, quantas fichas vermelhas há
nessa urna?
a) 46
b) 48
c) 50
d) 52

a) 12
b) 15
c) 20
d) 30
www.objetivas.com.br
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16) Certo boleto com valor nominal de R$ 368,00 foi pago
em atraso, de modo que foram gerados juros simples no
valor de R$ 88,32. Sabendo-se que a taxa de juros
simples mensal desse boleto é de 4%, ao todo, com
quantos meses de atraso esse pagamento foi efetuado?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6

19) Sobre o Excel 2010, analisar os itens abaixo:
I. A delimitação de uma célula ativa se dá por uma linha
pontilhada.
II. A célula selecionada, na qual os dados são inseridos
quando se inicia a digitação, é denominada célula ativa.
III. Ao inserir células em branco, o Excel desloca outras
células da mesma coluna para uma nova planilha.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e II.
d) Somente os itens II e III.

17) Daniel, Evandro e Felipe são casados com Adriana,
Bruna e Carla, não necessariamente nessa ordem. Sabese que as profissões das esposas são médica, engenheira
e advogada (não necessariamente nessa ordem). Com
base nas afirmações abaixo, assinalar a alternativa
CORRETA:

•
•
•
•

Daniel é casado com a advogada.
Evandro não é casado com Bruna.
Adriana é médica.
Felipe é casado com Carla.

a) Evandro é casado com a engenheira.
b) Daniel é casado com Adriana.
c) Bruna é advogada.
d) Felipe é casado com a advogada.

Informática

20) Em relação ao hardware, marcar C para as afirmativas
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
(---) Hardware é a parte física do computador, ou seja, é o
conjunto de peças e equipamentos que fazem o
computador funcionar.
(---) O disco rígido e o sistema operacional são exemplos
de hardware.
(---) A memória RAM e a placa de vídeo são exemplos de
hardware.
a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - C.
d) E - C - E.

21) Sobre o histórico de navegação no Internet Explorer
11, assinalar a alternativa CORRETA:

Atenção! Para responder às questões de Informática, a
menos que seja explicitamente informado o contrário,
considerar que os programas mencionados encontram-se
na versão Português-BR e em sua configuração padrão
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está
configurado para destros, um clique ou duplo clique
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar
corresponde à operação de pressionar uma tecla e,
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez.
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que
compõem os programas abordados nesta prova
encontram-se na configuração padrão.

a) Ele não inclui dados digitados em formulários e senhas.
b) É somente possível excluir os sites visitados na última
hora.
c) Ao excluir o histórico de navegação, não é possível
excluir os cookies.
d) Ao excluir o histórico de navegação, sobre o histórico
de downloads, apenas a lista é excluída e não os
arquivos efetivamente baixados.

18) Sobre os tipos de impressoras, analisar os itens
abaixo:

a) Apenas emendas à Lei Orgânica.
b) Leis Complementares e Leis Ordinárias.
c) Emendas à Lei Orgânica, às Leis Complementares e às
Leis Ordinárias.
d) Emendas à Lei Orgânica, às Leis Complementares, às
Leis Ordinárias, às Leis Delegadas, às Resoluções e
aos Decretos Legislativos.

I. A impressora de jato de tinta utiliza um toner que
contém um pó fino que, quando aquecido, gruda no
papel e permite que o texto seja “fixado” na folha.
II. A impressão na impressora a laser é feita por meio de
centenas de gotas muito pequenas de tintas, as quais
são liberadas a partir de uma minúscula abertura
existente nos cartuchos de tintas.

Legislação Municipal
22) De acordo com a Lei Orgânica do Município, o
processo legislativo municipal compreende a elaboração
de:

a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

3

www.objetivas.com.br

23) De acordo com a Lei Orgânica do Município, compete
ao Município:
a) Instituir e arrecadar os tributos municipais, bem como
aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade
de prestar contas e publicar balancetes nos prazos
fixados em Lei.
b) Elaborar o plano semestral e o orçamento semestral.
c) Estimular a participação popular na formulação de
políticas públicas, sem a ação governamental,
estabelecendo programas de incentivo a novos projetos
de organização político-partidária, nos campos social e
econômico, nas cooperativas de produção e de
mutirões.
d) Controlar o uso do solo, sem incidir em planejamento,
porém não controlando o parcelamento e a ocupação
do solo em seu território, especialmente o de sua zona
urbana.

24) De acordo com a Lei Complementar nº 130/2001 Estatuto dos Servidores Públicos do Município, a
nomeação far-se-á em caráter:
a) Efetivo, quando se tratar de cargo de provimento efetivo
e em comissão, inclusive na condição de substituto,
para cargos declarados em decreto de livre nomeação
e exoneração.
b) Emergencial, inclusive na condição de interino, para
cargos declarados em Lei de livre nomeação e
exoneração.
c) De contratação especial, inclusive na condição de
interino, para cargos declarados em Lei de livre
nomeação e exoneração.
d) Efetivo, quando se tratar de cargo de provimento efetivo
e em comissão, inclusive na condição de interino, para
cargos declarados em Lei de livre nomeação e
exoneração.

25) De acordo com a Lei Complementar nº 130/2001,
Estatuto dos Servidores Públicos do Município, a
investidura em cargo público ocorre com a:
a) Nomeação.
b) Readaptação.
c) Posse.
d) Reversão.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26) De acordo com a Constituição Federal, NÃO constitui
objetivo fundamental da República Federativa do Brasil:
a) Captar tributos mediante fiscalização da Receita
Federal.
b) Garantir o desenvolvimento nacional.
c) Construir uma sociedade livre, justa e solidária.
d) Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação.

27) O Poder Legislativo é exercido pelo(a):
a) Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal.
b) Senado Federal e pelo Supremo Tribunal Federal.
c) Câmara dos Deputados e pelos Vereadores dos
Municípios.
d) Congresso Nacional, que se compõe do Senado
Federal e por um integrante do Ministério Público
Federal.

28) Sobre o Decreto nº 7.508/2011, para ser instituída, a
Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e
serviços de:
I. Urgência e emergência.
II. Atenção psicossocial.
III. Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
IV. Vigilância em saúde.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II, III e IV.
d) Todos os itens.

29) Segundo a Lei nº 8.069/1990 - ECA, analisar os itens
abaixo:
I. A gestante e a parturiente têm direito a um
acompanhante de sua preferência limitando-se ao
período do pré-natal e do trabalho de parto.
II. A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida
e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais
públicas que permitam o nascimento e o
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições
dignas de existência.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

30) De acordo com a Lei nº 8.080/1990 - SUS, sobre os
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS),
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e,
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis de assistência é um dos princípios do
SUS.
(---) Constitui um princípio do SUS a divulgação de
informações quanto ao potencial dos serviços de
saúde e a sua utilização pelo usuário.
(---) A epidemiologia é utilizada para o estabelecimento de
prioridades, a alocação de recursos e a orientação
programática.
a) E - E - C.
b) C - E - C.
c) C - C - E.
d) C - C - C.
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31) Sobre a Lei nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso, os
casos de suspeita ou confirmação de violência praticada
contra idosos serão objeto de notificação compulsória
pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade
sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados
por eles a quaisquer dos seguintes órgãos:
I. Conselho Nacional de Justiça.
II. Conselho Nacional do Idoso.
III. Conselho Municipal do Idoso.
IV. Ministério da Justiça.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens II e III.
c) Somente os itens II, III e IV.
d) Todos os itens.
32) De acordo com a Lei nº 11.340/2006, sobre a
violência doméstica e familiar contra a mulher, analisar a
sentença abaixo:
Para os efeitos desta Lei, é configurada violência
doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou
omissão, baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico, exceto dano
moral ou patrimonial (1ª parte). As relações pessoais
enunciadas neste artigo independem de orientação sexual
(2ª parte).

35) Em conformidade com o Código de Ética dos
Profissionais da Enfermagem, com relação às
responsabilidades e aos deveres, analisar a sentença
abaixo:
Responsabilizar-se pela falta cometida durante o exercício
profissional, seja por imperícia, imprudência ou
negligência (1ª parte). Responsabilizar-se por falta
cometida
em
suas
atividades
profissionais,
independentemente de ter sido praticada individualmente
ou em equipe (2ª parte). Participar da orientação sobre
benefícios, riscos e consequências decorrentes de
exames e de outros procedimentos, na condição de
membro da equipe de saúde (3ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.

36) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE:

A sentença está:

O termo _______________ refere-se a um transtorno
metabólico de etiologias heterogêneas caracterizado por
hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de carboidratos,
proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da secreção
e/ou da ação da insulina.

a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

a) hipertensão arterial
b) síndrome de burnout
c) obesidade mórbida
d) diabetes mellitus

33) Considerando-se a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da
Pessoa com Deficiência, assinalar a alternativa
CORRETA:

37) Segundo a Portaria da Consolidação nº 4/2017,
analisar os itens abaixo:

a) Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem
impedimento de curto prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial.
b) A avaliação da deficiência, quando necessária, será
biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e
interdisciplinar.
c) A avaliação da deficiência não considerará os
impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo.
d) Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais
não fazem parte da avaliação da deficiência.
34) Segundo a NR 32, com relação à possibilidade de
exposição acidental aos agentes biológicos, deve constar
do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional a
relação dos estabelecimentos de:

I. A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde
pública de notificação compulsória pode ser realizada à
autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles
tenha conhecimento.
II. A notificação compulsória imediata deve ser realizada
pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço
assistencial que prestar o primeiro atendimento ao
paciente, em até 36 horas desse atendimento, pelo
meio mais rápido disponível.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

I. Saúde
que
podem
prestar
assistência
aos
trabalhadores.
II. Assistência à saúde depositários de imunoglobulinas,
vacinas, medicamentos necessários, materiais e
insumos especiais.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.
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38) Em conformidade com a publicação do Ministério da
Saúde, Caderno de Atenção Básica nº 32 - Atenção ao
pré-natal de baixo risco - o objetivo do acompanhamento
pré-natal é assegurar o desenvolvimento da gestação,
permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem
impacto para a saúde materna. Em relação ao período
gestacional e ao parto, analisar a sentença abaixo:
As consultas pré-natal deverão ser mensais até a
28ª semana, quinzenais entre 28 e 36 semanas e
semanais no termo (1ª parte). Quando o parto não ocorre
até a 41ª semana, é necessário encaminhar a gestante
para a avaliação do bem-estar fetal, incluindo avaliação do
índice do líquido amniótico e monitoramento cardíaco fetal
(2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.
39) Segundo a Portaria da Consolidação nº 4/2017,
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e,
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) As autoridades de saúde garantirão a divulgação
atualizada dos dados públicos da notificação
compulsória para profissionais de saúde, órgãos de
controle social e população em geral.
(---) A relação das doenças e dos agravos monitorados
por meio da estratégia de vigilância em unidades
sentinelas e suas diretrizes constarão em ato
específico do Ministro de Estado da Saúde.
(---) A Secretaria de Vigilância em Saúde, em conjunto
com a Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério
da Saúde, definirão as diretrizes e os mecanismos de
operacionalização dos serviços.
a) E - E - E.
b) C - E - C.
c) C - C - C.
d) E - C - E.
40) Segundo a Portaria nº 2.616/1998, numerar a 2ª
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
(1) Infecção comunitária (IC).
(2) Infecção hospitalar (IH).
(---) Infecção em recém-nascido, cuja aquisição por via
transplacentária é conhecida ou foi comprovada e que
se tornou evidente logo após o nascimento (exemplo:
herpes
simples,
toxoplasmose,
rubéola,
citomegalovirose, sífilis e AIDS).
(---) Aquela adquirida após a admissão do paciente e que
se manifeste durante a internação ou após a alta,
quando puder ser relacionada com a internação ou a
procedimentos hospitalares.
(---) Infecções de recém-nascidos associadas com bolsa
rota superior a 24 horas.
a) 1 - 2 - 1.
b) 2 - 1 - 1.
c) 1 - 2 - 2.
d) 2 - 1 - 2.
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41) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE:
A hemorragia nasal, conhecida por ____________, é
causada pela ruptura dos finos e distendidos vasos na
membrana mucosa de qualquer área do nariz.
a) hematêmese
b) hemoptise
c) bronquiectasia
d) epistaxe
42) A promoção da saúde da criança oferece
oportunidades para reduzir diferenças no atual estado de
saúde entre membros de diferentes grupos e garantir
oportunidades e recursos iguais, a fim de permitir que
todas as crianças atinjam seu potencial de saúde máximo.
Em relação à nutrição, assinalar a alternativa CORRETA:
a) A nutrição não é o componente essencial para o
crescimento e o desenvolvimento da criança de modo
saudável.
b) A
amamentação
proporciona,
ao
lactente,
micronutrientes, propriedades imunológicas e várias
enzimas que melhoram a digestão e a absorção desses
nutrientes.
c) O leite humano é a segunda forma preferencial de
nutrição para todos os lactentes.
d) As crianças, durante os primeiros meses de vida,
estabelecem hábitos alimentares para todo o ciclo da
vida.
43) De acordo com BOLICK, o principal objetivo do
programa de controle de infecção é reduzir o risco de
infecções hospitalares dos pacientes, dos empregados e
dos visitantes. Para atingir essa meta, o programa deve
enfatizar algumas atividades. Em relação a essas
atividades, marcar C para as afirmativas Certas, E para as
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:
(---) Realizar a vigilância metódica das infecções
hospitalares.
(---) Estabelecer normas e recomendações processuais
por escrito para evitar e controlar essas infecções.
(---) Orientar os membros da equipe quanto aos métodos
usados para evitar e controlar infecções.
a) C - C - E.
b) C - C - C.
c) E - E - C.
d) E - C - E.
44) Conforme LIMA, as meningites são inflamações que
acometem as meninges, membranas que envolvem o
sistema nervoso central. Em relação à sintomatologia
dessa doença, assinalar a alternativa que preenche a
lacuna abaixo CORRETAMENTE:
A ____________ é um sintoma fundamental da meningite.
a) hipotensão
b) hipoglicemia
c) rigidez de nuca
d) diarreia
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45) De acordo com KAWAMOTO e FORTES, no âmbito
da enfermagem, é possível proporcionar conforto e
segurança ao paciente com a adoção de algumas
medidas. Em relação a essas medidas, analisar os itens
abaixo:
I. Identificar corretamente o paciente: por meio de
pulseiras e ao longo do processo na assistência,
confirmando o nome correto no prontuário, na
solicitação de exames, na identificação de material para
análise laboratorial e na realização do procedimento.
II. Observar cuidadosamente dispositivos, tais como
cateter, sonda e dreno: identificar cada dispositivo para
evitar erros na infusão de soluções e medicamentos, no
manuseio e na conexão, prevenindo tração acidental.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

46) De acordo com KAWAMOTO e FORTES, o leito
hospitalar é um fator importante para o repouso e o
conforto adequados, bem como para o sono reparador,
essencial na manutenção e recuperação da saúde. A
arrumação da cama tem por função proporcionar conforto
e segurança ao paciente e boa aparência à unidade. Em
relação aos tipos de cama hospitalar, marcar C para as
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(---) Cama fechada: preparada para receber o paciente
submetido à cirurgia ou a procedimento sob anestesia.
(---) Cama aberta: é aquela ocupada pelo paciente que
pode- se locomover, ou aguarda a chegada informada
do novo paciente a ser admitido.
(---) Cama de operado: poderá ser preparada após a
limpeza terminal. A cama permanece fechada até que
o novo paciente a ocupe.
a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.

47) De acordo com RICCI, a infecção durante o período
pós-parto é uma causa comum de morbidade e
mortalidade materna. Em geral, estima-se que a infecção
pós-parto ocorra em até 8% de todos os nascimentos.
Conforme o exposto acima, marcar C para as afirmativas
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
(---) A infecção pós-parto é definida como febre de 38°C
ou superior depois das primeiras 24h após o parto.
(---) Os fatores de risco para a infecção pós-parto incluem:
parto cirúrgico, ruptura prolongada de membranas,
trabalho de parto prolongado com vários exames de
toque vaginal, gestante nos extremos de idade e
anemia durante a gestação.
(---) As alterações fisiológicas normais do parto aumentam
o risco de infecção pelo aumento da acidez vaginal.
a) E - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - E.
d) C - C - E.
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48) De acordo com CARMAGNANI, nutrição enteral é a
utilização do trato gastrintestinal para a realização de
terapia nutricional. Ocorre por meio da inserção de sondas
até o estômago ou no intestino por via digestiva alta, a
partir da sua introdução por via nasal ou oral (raro) ou por
estomas de alimentação, gastrostomias ou jejunostomias.
Em relação aos cuidados de enfermagem com pacientes
em dieta enteral, assinalar a alternativa CORRETA:
a) A infusão da dieta deve ser interrompida durante
procedimentos como aspiração traqueal, fisioterapia,
mudança de decúbito, cuidados de higiene corporal e
oral, transporte e outros que possam interferir na sua
administração.
b) O tempo de validade da dieta é de 540 minutos a partir
do recebimento do frasco na unidade.
c) Normalmente, a dieta deve ser administrada no período
de 200 a 380 minutos, respeitando-se o intervalo de
pelo menos 3 horas entre a administração de uma dieta
e outra.
d) A troca do equipo da dieta deve ser realizada a cada
72h. Ele não necessita ser lavado após cada infusão.

49) De acordo com TORTORA, a homeostasia é uma
condição na qual o ambiente interno do corpo permanece
estável, dentro de determinados limites. Em relação ao
exposto, analisar a sentença abaixo:
A homeostasia é regulada pelos sistemas nervoso e
endócrino, atuando em conjunto ou separadamente. O
sistema nervoso detecta as alterações corporais e envia
impulsos nervosos para manter a homeostasia (1ª parte).
As interrupções na homeostasia provêm de estímulos
internos e externos e de estresses psicológicos. Quando a
interrupção da homeostasia é branda e temporária, as
respostas das células do corpo rapidamente restauram o
equilíbrio no ambiente interno. Se a interrupção for
extrema, as tentativas do corpo para restaurar a
homeostasia poderão falhar (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente incorreta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente correta.

50) A administração de medicamentos em crianças requer
cuidados peculiares por parte da equipe de enfermagem.
Conforme afirma SOARES, em relação a esses cuidados
específicos de acordo com a via a ser administrada,
assinalar a alternativa CORRETA:
a) O esvaziamento do estômago e do intestino da criança
é mais rápido do que no adulto, por isso não afeta a
absorção de medicamentos por via oral.
b) Ao administrar medicação em gotas no ouvido da
criança, use-a em temperaturas bem abaixo da
temperatura ambiente, pois a baixa temperatura facilita
o alívio dos sintomas.
c) Na administração de medicamentos por via intravenosa,
algumas drogas precisam ser diluídas; use o mínimo de
solução para diluí-las e monitorize o balanço hídrico.
d) Na administração de medicamentos por via oral em
crianças, nunca a aplique em suspensão com seringa.
É obrigatório o uso do copo.
www.objetivas.com.br

