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Concurso Público
Chapecó/SC

Auxiliar de 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.
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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).

41) Segundo TORTORA, em relação ao sistema
respiratório, marcar C para as afirmativas Certas, E para
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta
a sequência CORRETA:
(---) O sistema respiratório inclui nariz, faringe, laringe,
traqueia, brônquios e pulmões.
(---) O sistema respiratório garante trocas gasosas,
captação de CO 2 e eliminação de O 2 .
(---) O sistema respiratório também ajuda a regular o pH
sanguíneo.
a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - C.
d) E - C - E.

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 publicação do Ministério da Saúde,
Caderno de Atenção Básica nº 32 - Atenção ao pré-natal
de baixo risco - os passos iniciais para o atendimento ao
recém-nascido são a prevenção da perda de calor, a
permeabilidade das vias aéreas e o início da respiração.
Após os passos iniciais, as condições do RN são
avaliadas em sequência, por intermédio de três sinais:
a) Reflexos, choro forte e flacidez.
b) Tônus muscular, espirros e choro forte.
c) Respiração, frequência cardíaca e cor.
d) Cianose, boa movimentação e flacidez.

40) De acordo com a Portaria nº 2.616/1998, para a
adequada execução do Programa de Controle de
Infecções Hospitalares (PCIH), os hospitais deverão
constituir uma Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar (CCIH). Sobre essa comissão, analisar os itens
abaixo:
I. A CCIH é um órgão de assessoria à autoridade máxima
da instituição e de execução das ações de controle de
infecção hospitalar.
II. A CCIH deverá ser composta por profissionais da área
de saúde, de nível superior, formalmente designados.
III. Os membros da CCIH serão de dois tipos: consultores
e financiadores.
Estão CORRETOS:
a) Todos os itens.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.
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42) De acordo com TORTORA, em relação aos
componentes dos sistemas do corpo humano, assinalar a
alternativa CORRETA:
a) Os componentes do sistema esquelético são: encéfalo,
medula espinal, nervos e órgãos dos sentidos
especiais, como os olhos e as orelhas.
b) Os componentes do sistema nervoso são: todas as
glândulas e os tecidos que produzem substâncias
químicas reguladoras das funções do corpo,
denominadas hormônios.
c) Os componentes do sistema circulatório são: sangue,
coração e vasos sanguíneos.
d) Os componentes do sistema endócrino são: ossos,
articulações do corpo e cartilagens associadas.

43) De acordo com CARMAGNANI, em relação à
higienização da cavidade oral do paciente inconsciente,
analisar a sentença abaixo:
Antes do procedimento, o Profissional de Enfermagem
deve confirmar o paciente e o procedimento a ser
realizado na prescrição médica/enfermagem, higienizar as
mãos e usar o EPI NR32 recomendado (avental, óculos,
máscara e luvas) (1ª parte). Ao realizar o procedimento, o
profissional de enfermagem deve elevar o decúbito do
paciente para a posição de Fowler, higienizar os dentes
com movimentos circulares, das gengivas para as bordas,
com espátula ou escova macia embebida em solução
antisséptica bucal (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.
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44) Conforme CARMAGNANI, a higiene
pacientes acamados tem como objetivo
integridade da pele e prevenir infecções. Em
recomendações na higiene íntima em
hospitalizados, analisar os itens abaixo:

íntima de
manter a
relação às
pacientes

I. Na presença de lesões de pele infectada, a higiene
íntima deve ser realizada com clorexidina degermante
2%, imediatamente antes do curativo.
II. A higiene íntima deve ser realizada de acordo com a
prescrição de enfermagem, e sempre após as
eliminações, em pacientes acamados e com presença
de lesão de pele.
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.

45) Segundo CARMAGNANI, sobre o banho
operatório do paciente, analisar os itens abaixo:

pré-

I. O banho pré-operatório deve ser realizado em todos os
pacientes internados que serão submetidos à cirurgia e
deve ser realizado até 6h antes do procedimento.
II. Nas
cirurgias
cranioencefálicas
(neurocirurgia/otorrinolaringologia/cirurgia plástica e
ortopedia), a lavagem da cabeça deve ser feita com
clorexidina degermante 2%.
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: poderá́ 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.
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47) Conforme KAWAMOTO e FORTES, a realização, a
escolha do local e a extensão da tricotomia podem variar
conforme a instituição, a técnica cirúrgica e a opção do
paciente. Em relação às áreas de tricotomia e à cirurgia a
ser realizada, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e,
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(1) Cirurgia craniana.
(2) Cirurgia cardíaca.
(3) Cesariana.
(---) Área de tricotomia: regiões abdominal e pubiana.
(---) Área de tricotomia: todo ou parte do couro cabeludo e
pescoço.
(---) Área de tricotomia: tórax, metade das costas, punhos,
dobras dos cotovelos e região inguinal; nas cirurgias
coronarianas, acrescentam-se face interna das coxas
e pernas.
a) 1 - 2 - 3.
b) 3 - 1 - 2.
c) 2 - 3 - 1.
d) 3 - 2 - 1.

48) Conforme LIMA et al., em relação ao exame de
punção lombar, é CORRETO afirmar que:
a) Após o exame, o paciente pode levantar e ir para casa
imediatamente.
b) É cuidado da enfermagem não permitir a ingestão de
líquidos pelo paciente por pelo menos 6 horas após o
exame.
c) É cuidado da enfermagem manter o paciente em
decúbito lateral e com dorso em flexão máxima.
d) Antes da punção lombar o paciente deve estar com a
bexiga cheia.

49) De acordo com LIMA et al., é na estufa que se
processa a esterilização pelo calor seco. O material é
acondicionado em caixas metálicas e recipientes de vidro
refratário. Assinalar a alternativa CORRETA em que todos
os materiais relacionados são esterilizados na estufa:
a) Vidros refratários, agulhas e sondas.
b) Luvas e fios de algodão.
c) Seringas, cubas e instrumental.
d) Gaze vaselinada, instrumental e vidros refratários.

50) Considerando-se a ordem hierárquica da equipe de
enfermagem, é CORRETO afirmar que ela é assim
composta por:
a) Auxiliares de Enfermagem, Técnicos e Enfermeiro.
b) Enfermeiro, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.
c) Médico, Técnicos e Enfermeiro.
d) Enfermeiro, Auxiliares e Técnicos de Enfermagem.
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