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Concurso Público
Chapecó/SC

Enfermeiro Estomaterapeuta
•

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
Informática
Legislação Municipal
Conhecimentos Específicos
•

15
07
08
30

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.
Nº de inscrição

Nome do(a) Candidato(a)


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
Hábito de apenas duas horas por semana _________ te
tornar mais saudável
Ao decorrer dos anos, a prática de passar mais
tempo em meio à natureza e ao ar livre passou a ser
_________________ com vida saudável e com uma
felicidade mais pura. Enquanto isso, pesquisadores do
Reino Unido buscavam descobrir durante quanto tempo é
necessário ficar ao ar livre para que alguém realmente
tenha uma vida melhor.
Com base em uma pesquisa nacional com cerca
de 20 mil adultos britânicos, realizada entre 2014 e 2016,
a equipe de cientistas acredita que eles podem ter
encontrado um “ponto ideal” semanal para a exposição à
natureza. Os autores do estudo concluíram que é
necessário ficar duas horas ou mais em contato com
áreas verdes.
Os resultados ganham força com base em
pesquisas anteriores, que descobriram que viver em áreas
mais verdes está associado ___ menores riscos de
doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes, asma,
angústia mental, mortalidade e até mesmo miopia em
crianças.
Ainda que muitos estudos anteriores tenham
medido o contato da natureza por meio da proximidade de
espaços verdes, a nova pesquisa sugere que essa é uma
grande falha. Em vez disso, parece que o “limiar” para a
exposição natural está presente mesmo para aqueles que
vivem em áreas com poucas configurações naturais: “As
oportunidades locais empobrecidas não precisam ser uma
barreira para a exposição à natureza”, sugerem os
autores.
https://exame.abril.com.br... - adaptado.

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do
texto CORRETAMENTE:
a) pode - relacionada - à
b) podem - relacionada - à
c) podem - relacionado - a
d) pode - relacionada - a

2) De acordo com o texto, marcar C para as afirmativas
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
(---) Conforme autores de estudo realizado no Reino
Unido, é essencial ficar no mínimo duas horas em
contato com a natureza por dia.
(---) Além de diminuir a probabilidade de ter obesidade,
viver em áreas verdes está relacionado com
diminuição dos riscos de asma e diabetes.
a) E - E.
b) E - C.
c) C - E.
d) C - C.
3) Segundo seu sentido no texto, a palavra “limiar” (último
parágrafo) encontra sinônimo em:
a) Começo.
b) Motivo.
c) Aprovação.
d) Limite.
4) A palavra “hábito” (título) recebe acento pela mesma
regra que preceitua o uso do acento em:
a) Saudável.
b) Alguém.
c) Prática.
d) Está.
5) O termo sublinhado em “Ainda que muitos estudos
anteriores tenham medido o contato da natureza por meio
da proximidade de espaços verdes, a nova pesquisa
sugere que essa é uma grande falha.” (último parágrafo)
expressa ideia de:
a) Explicação.
b) Contrariedade.
c) Conformidade.
d) Finalidade.
6) Com relação ao significado dos adjetivos, analisar a
sentença abaixo:
“Pluvial” é um adjetivo referente à chuva (1ª parte).
“Fluminense” é um adjetivo pátrio referente ao estado do
Rio de Janeiro (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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7) Assinalar a alternativa que apresenta um substantivo
que NÃO está no grau aumentativo:
a) Copázio.
b) Animalaço.
c) Homenzarrão.
d) Extensão.

8) Considerando-se a relação masculino - feminino,
analisar os itens abaixo:
I. Diácono - diaconesa.
II. Hortelão - horteloa.
III. Solteirão - solteirona.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item III.
c) Somente os itens II e III.
d) Somente os itens I e III.

9) Quanto à flexão de número das palavras sublinhadas,
analisar os itens abaixo:

13) De acordo com as regras de pontuação, marcar C
para as sentenças Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) Toda a turma, veio brincar com o João.
(---) Depois de horas de sono, ela finalmente acordou.
a) E - E.
b) E - C.
c) C - E.
d) C - C.

14) Em relação ao uso dos porquês, assinalar a
alternativa
que
preenche
a
lacuna
abaixo
CORRETAMENTE:
Usei duas xícaras de farinha ___________ a forma era
bem grande.
a) por que
b) por quê
c) porque
d) porquê

I. Nós precisamos comprar três lápises.
II. Querida, chega de trazer tantos animals para casa.

15) Assinalar a alternativa na qual o termo sublinhado é
objeto direto:

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.

a) Muitas vezes tive que ir junto com ela.
b) Eu precisava de dois colchões extras.
c) Como eu havia prometido, seguem os documentos.
d) Apesar de não perceber, Ana tinha muita sorte.
Informática

10) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas
abaixo CORRETAMENTE:
Era para ______ falar __________ sobre os assuntos
discutidos ontem na reunião.
a) eu - consigo
b) eu - com ele
c) mim - com ele
d) mim - consigo
11) Em “Lua convida à prática da meditação”, o verbo
encontra-se em que voz?
a) Ativa.
b) Passiva analítica.
c) Passiva sintética.
d) Reflexiva.

12) Assinalar a alternativa que apresenta a figura de
linguagem utilizada na frase abaixo:
“Sua alma é o aroma das flores a desabrochar.”

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.
16) No explorador de arquivos do Windows 10, pode-se
aplicar diferentes modos de exibição às pastas, como
Ícones Médios, Lista e Detalhes. O grupo Layout, onde se
encontram esses modos de exibição, se encontra em qual
guia?
a) Arquivo.
b) Início.
c) Compartilhar.
d) Exibir.

a) Personificação.
b) Metáfora.
c) Metonímia.
d) Elipse.
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17) No Word 2010, é possível comparar ou combinar
várias versões de um documento. Sobre essa opção,
analisar os itens abaixo:

21) Sobre a impressora WI-FI, marcar C para as
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

I. É feita na guia Revisão, no grupo Alterações, ao clicar
em Comparar.
II. Quaisquer opções selecionadas após clicar no botão
Mais serão as opções padrão para comparação na
próxima vez que comparar documentos.

(---) Conecta-se ao computador através de uma rede sem
fio.
(---) Precisa de um cabo para se ligar a um computador ou
uma rede.

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.
18) Sobre o Excel 2010, analisar a sentença abaixo:
O principal documento usado no Excel para armazenar e
trabalhar com dados é chamado de cálculo (1ª parte). Ao
inserir células em branco, o Excel desloca outras células
da mesma coluna para uma nova planilha (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.
19) Analisar a sentença abaixo:
Firewall é o dispositivo de segurança usado para dividir e
controlar o acesso entre redes de computadores
(1ª parte). O pequeno arquivo que é gravado no
computador quando o usuário acessa um site e que é
reenviado a este mesmo site quando novamente
acessado se chama HTML (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.

20) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE:
____________ é um componente de hardware do
computador e sua função é o armazenamento de dados.
Sua principal característica é que os dados armazenados
nele não se perdem com o desligamento da máquina.
a) Memória RAM
b) Placa mãe
c) Placa de rede
d) Disco rígido

a) C - C.
b) E - E.
c) E - C.
d) C - E.

22) Para imprimir a página atual no Internet Explorer 11,
qual atalho de teclado se utiliza?
a) Alt+D
b) Ctrl+P
c) Ctrl+T
d) Ctrl+Tab
Legislação Municipal
23) De acordo com a Lei Orgânica do Município, os crimes
que o Prefeito Municipal praticar, no exercício do mandato
ou em decorrência dele, serão julgados perante:
a) Apenas o Tribunal de Justiça do Estado.
b) Apenas o Superior Tribunal de Justiça.
c) O Tribunal de Justiça do Estado, Tribunal Regional
Federal e Supremo Tribunal Federal.
d) O Tribunal de Justiça do Estado ou Tribunal Regional
Federal.

24) De acordo com a Lei Orgânica do Município, a ação
municipal será desenvolvida em todo o seu território, sem
privilégios de distritos ou bairros, no sentido de:
a) Reduzir as desigualdades locais e de promover o bemestar dos cidadãos chapecoenses, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras
formas de discriminação.
b) Desenvolver com as comunidades movimentos sociais,
separando as causas pelo grau de relevância,
promovendo o bem-estar de todos, sem preconceitos
ou quaisquer outras formas de discriminação.
c) Garantir o desenvolvimento nacional, prosperando para
o crescimento da cidade de Chapecó.
d) Reduzir as desigualdades sociais e promover o bemestar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação.

25) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, o
Município de Chapecó é dotado de:
a) Autonomia política, administrativa e financeira.
b) Dependência política somente do governador do
Estado de Santa Catarina.
c) Autonomia administrativa, organizacional e financeira.
d) Autonomia política, educacional e financeira.
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26) De acordo com a Lei Orgânica do Município, visando
integrar a organização, o planejamento e a execução de
funções públicas e a defesa de interesses comuns, o
Município:
a) Poderá associar-se ao Estado e aos demais
Municípios, neste caso, sob a forma de consórcios ou
associações microrregionais.
b) Poderá associar-se com fundações públicas, neste
caso, sob a forma de consórcios ou associações.
c) Não poderá associar-se ao Estado e aos demais
Municípios, neste caso estará impossibilitado de
associar-se também a consórcios ou associações
microrregionais.
d) Poderá associar-se ao Estado, com exceção aos
demais Municípios, que neste caso não será sob a
forma de consórcios ou associações microrregionais.

27) De acordo com a Lei Complementar nº 130/2001 Estatuto dos Servidores Públicos do Município, NÃO é
forma de provimento em cargo público:
a) Reintegração.
b) Recondução.
c) Aproveitamento.
d) Posse.

28) De acordo com a Lei Complementar nº 130/2001 Estatuto dos Servidores Públicos do Município, os cargos
públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados
por:
a) Lei, com denominação própria e vencimento pago pelos
cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou
em comissão.
b) Decreto, com denominação própria e vencimento pago
pelos cofres públicos, para provimento em caráter
efetivo ou em comissão.
c) Lei, sem denominação própria e vencimento pago pelos
cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou
em comissão.
d) Decreto, com denominação própria e vencimento pago
pelos cofres públicos, para provimento em caráter
efetivo, comissão ou contratação de emergência.

30) De acordo com a Lei Complementar nº 130/2001 Estatuto dos Servidores Públicos do Município, NÃO é
requisito básico para investidura em cargo público:
a) A nacionalidade brasileira.
b) O gozo dos direitos políticos.
c) A quitação com as obrigações militares e eleitorais.
d) A filiação a partido político.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31) De acordo com a Constituição Federal, o
reconhecimento das convenções e dos acordos coletivos
de trabalho estão previstos:
a) Na Constituição Federal de forma implícita.
b) Expressamente na Constituição Federal, no capítulo
pertinente ao Supremo Tribunal Federal.
c) Expressamente na Constituição Federal, no capítulo
dos direitos sociais.
d) Expressamente na Constituição Federal, no capítulo
dos direitos e deveres individuais e coletivos.

32) Em conformidade com o Decreto nº 7.508/2011,
analisar a sentença abaixo:
O SUS é constituído pela conjugação das ações e dos
serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde
executados pelos entes federativos, de forma indireta,
mediante a participação essencial da iniciativa privada
(1ª parte). O acesso universal, igualitário e ordenado às
ações e aos serviços de saúde se inicia pelas Portas de
Entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e
hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço
(2ª parte). Ao usuário será assegurada a continuidade do
cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos
serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da
rede de atenção da respectiva região (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.

29) De acordo com a Lei Complementar nº 130/2001 Estatuto dos Serviços Públicos do Município, o servidor:

33) De acordo com a Lei nº 8.080/1990 - SUS, são
objetivos do Sistema Único de Saúde SUS:

a) Responde civil, penal e administrativamente pelo
exercício irregular de suas atribuições.
b) Responde somente na esfera civil pelo exercício
irregular de suas atribuições.
c) Responde somente administrativamente pelo exercício
irregular de suas atribuições.
d) Não responderá na esfera penal pelo exercício irregular
de suas atribuições.

I. A assistência às pessoas por intermédio de ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a
realização integrada das ações assistenciais e das
atividades preventivas.
II. A identificação e a divulgação dos fatores
condicionantes e determinantes da saúde.
III. Participação da comunidade.
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.
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34) Segundo a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa
com Deficiência, marcar C para as afirmativas Certas, E
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que
apresenta a sequência CORRETA:
(---) A pessoa com deficiência poderá ser obrigada a se
submeter à intervenção clínica ou cirúrgica, a
tratamento ou a institucionalização forçada.
(---) É dever de todos comunicar à autoridade competente
qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos
da pessoa com deficiência.
(---) É assegurada atenção integral à saúde da pessoa
com deficiência em todos os níveis de complexidade,
por intermédio do SUS, garantido acesso universal e
igualitário.
a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.

35) Sobre a NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em
Serviços de Saúde, analisar os itens abaixo:
I. Toda trabalhadora com gravidez confirmada deve ser
afastada das atividades com radiações ionizantes,
devendo ser remanejada para atividade compatível com
seu nível de formação.
II. Na ocorrência ou suspeita de exposição acidental, os
dosímetros devem ser encaminhados para leitura no
prazo máximo de 36 horas.
III. Deve ser elaborado e implementado um programa de
monitoração periódica de áreas, constante do Plano de
Proteção Radiológica, para todas as áreas da
instalação radiativa.
IV. A monitoração individual externa, de corpo inteiro ou
de extremidades, deve ser feita através de dosimetria
com periodicidade anual e levando-se em conta a
natureza e a intensidade das exposições normais
previstas.
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.

36) Analisar a sentença abaixo:
A Vigilância em Saúde do Trabalhador (Visat) é um
componente do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde
que visa à promoção da saúde e à redução da
morbimortalidade da população trabalhadora, por meio da
integração de ações que intervenham nos agravos e
doenças, bem como em seus determinantes, decorrentes
dos modelos de desenvolvimento e processo produtivos
(1ª parte). Acidente de trabalho grave é o acidente que
ocorre no ambiente de trabalho ou no percurso de ida ou
volta ao trabalho ou durante o exercício do trabalho
(quando o trabalhador estiver realizando atividades
relacionadas à sua função, ou a serviço do empregador ou
representando os interesses deste), ocasionando lesão
que resulte em internação hospitalar, incapacidade para
as ocupações habituais por mais de 30 dias ou
incapacidade permanente para o trabalho (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.

37) Considerado como ordenador do processo de gestão
do Sistema Único de Saúde (SUS), o Pacto pela Saúde
fez parte da agenda prioritária da Comissão Intergestores
Tripartite (CIT), no período de 2006 a 2011. Com relação
aos objetivos da agenda, analisar os itens abaixo:
I. Retomar o processo de redução das desigualdades
regionais e monitorar, de forma permanente, o Pacto
pela Saúde e as ações definidas para sua
implementação.
II. Orientar as pactuações de políticas, evitando ações
agregadas e conectadas às suas prioridades.
III. Garantir que no processo de pactuação de estratégias
para implementação das políticas sejam definidas
diretrizes nacionais que reflitam a unidade de
princípios,
assegurando,
no
processo
de
descentralização, a diversidade operativa em cada
Estado.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.
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38) Para ter valor diagnóstico necessário, a Pressão
Arterial deve ser medida com técnica adequada,
utilizando-se aparelhos confiáveis e devidamente
calibrados, respeitando-se as recomendações para este
procedimento. Em relação a estes procedimentos, marcar
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) Explicar o procedimento ao paciente, orientando que
não fale e descanse por 5-10 minutos em ambiente
calmo, com temperatura agradável.
(---) Utilizar manguito de tamanho adequado ao braço do
paciente, cerca de 2 a 3cm acima da fossa
antecubital, centralizando a bolsa de borracha sobre a
artéria braquial.
(---) O paciente deve estar com a bexiga cheia durante a
aferição da pressão arterial.
a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.

39) Segundo a Lei nº 8.069/1990 - ECA, analisar os itens
abaixo:
I. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado
voltadas à saúde da criança e do adolescente, por
intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o
princípio da equidade no acesso a ações e serviços
para promoção, proteção e recuperação da saúde.
II. É obrigatória a aplicação a todas as crianças, nos seus
primeiros dezoito meses de vida, de protocolo ou outro
instrumento construído com a finalidade de facilitar a
detecção, em consulta pediátrica de acompanhamento
da criança, de risco para o seu desenvolvimento
psíquico.
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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40) Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades
mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento
de saúde que lhe for reputado mais favorável. Segundo a
Lei nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso, não estando o
idoso em condições de proceder à opção, esta será feita:
I. Pelo enfermeiro, quando o idoso for hospitalizado.
II. Pelo próprio Médico, quando não houver curador ou
familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o
fato ao Ministério Público.
III. Pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou
este não puder ser contatado em tempo hábil.
IV. Pelo Médico, quando ocorrer iminente risco de vida e
não houver tempo hábil para consulta a curador ou
familiar.
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.

41) A violência doméstica e familiar contra a mulher
constitui uma das formas de violação dos direitos
humanos. Considerando-se a Lei nº 11.340/2006, marcar
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra
a Mulher que vierem a ser criados poderão contar com
uma equipe de atendimento multidisciplinar a ser
integrada por profissionais especializados nas áreas
psicossocial, jurídica e de saúde.
(---) Serão asseguradas às mulheres as condições para o
exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à
moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao
respeito e à convivência familiar e comunitária.
a) C - E.
b) C - C.
c) E - E.
d) E - C.
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42) Em conformidade com a Portaria de Consolidação
nº 4/2017, analisar a sentença abaixo:
A notificação compulsória é obrigatória somente para os
médicos, excetuando-se os outros profissionais de saúde
dos serviços públicos e privados (1ª parte). A
comunicação de doença, agravo ou evento de saúde
pública de notificação compulsória à autoridade de saúde
competente também será realizada pelos responsáveis
por estabelecimentos públicos ou privados educacionais,
de cuidado coletivo, além de serviços de hemoterapia,
unidades laboratoriais e instituições de pesquisa
(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.

45) Em conformidade com DOCHTERMAN, a aplicação
de substâncias peculiares ou a manipulação de
dispositivos para a promoção da integridade da pele é um
desempenho primordial em que se busca minimizar a
degradação da pele durante o cuidado, principalmente em
pacientes pós-estomaterapia. Sobre isso, é CORRETO
afirmar que:
a) Sempre que necessário, aplicar dispositivo de ostomia,
5cm maior que a área, a fim de evitar um possível
“escape”.
b) Sempre providenciar aplicações de calor no local da
lesão, a fim de oferecer uma boa vasodilatação.
c) Jamais aplicar emolientes à área afetada, nenhuma
circunstância permite tal procedimento, já que ele
predispõe a uma suscetibilidade de lesão da barreira
protetiva (pele).
d) Evitar o uso de sabonete alcalino na pele.

46) Sobre a coleta de amostra de uma ferida, analisar os
itens abaixo:
43) Sobre a vacina BCG, com base na Portaria de
Consolidação nº 5/2017, marcar C para as afirmativas
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
(---) Esta vacina é contraindicada para gestantes e
pessoas imunodeprimidas.
(---) O esquema vacinal prevê administrar dose única, o
mais precocemente possível, de preferência na
maternidade, logo após o nascimento.
(---) Para crianças nascidas com peso inferior a 2Kg, adiar
a vacinação até que atinjam este peso.
a) C - E - E.
b) E - E - C.
c) C - C - C.
d) E - C - E.

I. Devido à presença da microbiota normal da pele, devese tomar muito cuidado ao coletar uma amostra
representativa do processo infeccioso. Assim, ela
deverá ser coletada da borda da lesão e não do pus ou
exsudato.
II. Em ferida fechada, fazer debridamento e limpeza da
lesão com solução fisiológica.
III. Em feridas abertas, coletar amostra da borda da lesão.
Se usar swab, deve-se colocá-lo em meio de transporte
ou solução salina 0,89% e encaminhá-lo imediatamente
ao laboratório.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

44) De acordo com o Código de Ética dos Profissionais da
Enfermagem, são algumas das proibições:
I. Prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico,
exceto nos casos previstos na legislação vigente e em
situação de emergência.
II. Negar assistência de enfermagem em qualquer
situação que se caracterize como urgência ou
emergência.
III. Prestar serviços que, por sua natureza, competem a
outro profissional, inclusive em caso de emergência.
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.

47) De acordo com POTTER e PERRY, sobre sinais
vitais, analisar os itens abaixo:
I. A dor é um sintoma subjetivo também considerado um
sinal vital frequentemente medido em conjunto com os
demais sinais vitais.
II. A temperatura do ambiente, o esforço físico do cliente e
os efeitos de uma doença são fatores que causam
alterações nos sinais vitais, algumas vezes fora dos
limites de variação aceitáveis.
III. Os sinais vitais são um modo eficiente, porém
vagamente se conseguem avaliar as condições de
saúde do cliente ou identificar problemas em respaldo a
uma intervenção.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e II.
d) Todos os itens.
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48) Em conformidade com POTTER e PERRY, assinalar a
alternativa
que
preenche
as
lacunas
abaixo
CORRETAMENTE:

51) Segundo SMELTZER e BARE, marcar C para as
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

O(a) __________, localizado(a) entre os hemisférios
cerebrais, controla a temperatura corporal do ser humano.
Ainda que, uma temperatura confortável é a __________,
definida para operação do sistema de __________.

(---) A anafilaxia, uma das mais graves reações de
hipersensibilidade, é uma resposta clínica a uma
reação imunológica inata (hipersensibilidade do tipo
IV) entre um antígeno específico e um anticorpo.
(---) A histamina, as prostaglandinas e os leucotrienos são
mediadores vasoativos potentes que estão implicados
nas alterações de permeabilidade vascular, rubor,
urticária, angioedema, hipotensão e broncoconstrição,
que caracterizam a anafilaxia.
(---) As reações de hipersensibilidade do tipo I podem
incluir reações tanto locais quanto sistêmicas.

a) hipófise - temperatura de 36,5°C - termostato
b) hipotálamo - temperatura ideal - aquecimento
c) hipotálamo - temperatura de 36,2°C - homeostase
d) glândula pituitária - temperatura ideal - equilíbrio

49) Sobre estomias em geral, assinalar a alternativa
CORRETA:
a) A cecostomia pode ser realizada para clientes com alto
risco cirúrgico e que necessitam de alívio urgente da
obstrução de íleo distal.
b) O tratamento habitual para obstrução de intestino
grosso consiste em ressecção cirúrgica para remover a
lesão obstrutiva. Pode ser necessária uma colostomia
temporária ou permanente. Pode-se realizar uma
anastomose ileoanal se houver necessidade de
remover todo o intestino grosso.
c) Diante a uma pancreatite aguda, prioriza-se realizar
uma drenagem das secreções pancreáticas para
reduzir a frequência das crises (pancreatojejunostomia).
d) O monitoramento da PVC fornece informações úteis
(ventriculostomia, parafuso ou pino subaracnóideo,
monitor epidural e monitor de fibra óptica).

50) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas
abaixo CORRETAMENTE:
A hidrocefalia aguda se manifesta abruptamente por
torpor ou coma e o tratamento consiste em colocação de
dreno de ventriculostomia para __________ a PIC. Os
sinais/sintomas de hidrocefalia subaguda e tardia incluem
início gradual de sonolência, alterações comportamentais
e marcha _____________.
a) diminuir - atáxica
b) controlar - de palhaço
c) diminuir - parética
d) controlar - hemiplégica

a) C - E - E.
b) E - E - C.
c) E - C - C.
d) E - C - E.

52) Corroborando com POTTER e PERRY, “os clientes
gravemente doentes frequentemente permanecem no leito
por um longo tempo. Como um leito é uma parte do
mobiliário muito utilizado pelo cliente hospitalizado, ele é
idealizado para o conforto, segurança e adaptação a
várias posições”. Nesse sentido, numerar a 2ª coluna de
acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que
apresenta a sequência CORRETA:
(1) Posição de Fowler.
(2) Posição de Semifowler.
(3) Posição de Trendelenburg.
(---) Cabeceira do leito elevada até o ângulo de 45 graus
ou mais; posição semissentada; a parte dos pés no
leito também pode estar elevada no joelho.
(---) Toda a estrutura do leito é inclinada com a cabeceira
do leito para baixo.
(---) Usada para a drenagem postural. Facilita o retorno
venoso nos clientes com perfusão periférica
prejudicada.
a) 3 - 1 - 2.
b) 1 - 3 - 2.
c) 3 - 2 - 1.
d) 1 - 2 - 3.

53) Conforme CARMAGNANI, sobre a verificação de
pressão venosa central (PVC), assinalar a alternativa
CORRETA:
a) A cabeceira do paciente deve estar posicionada entre
45° e 90°.
b) Os valores normais para PVC ou pressão de átrio
direito (PAD) são de 10 a 15 cmH 2 O.
c) O equipamento de PVC nunca poderá permanecer
montado para outras aferições.
d) Evitar o uso da PVC na mesma via do medicamento
vasoativo, pois esta não pode ser interrompida e não
pode ocorrer bolus.
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54) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE:
Quando a pele está sensível e frágil, não se deve utilizar
____________________ pelo risco de destruição do
manto ácido cutâneo. A permeabilidade aumentada da
pele facilita a absorção dos ingredientes.
a) sabão neutro
b) sabão ácido
c) sabão alcalino
d) álcool 70%

55) Durante a assistência, o Enfermeiro deve manter-se
atento quanto aos sinais e sintomas do paciente. Ao
particularizar o sistema nervoso central - SNC, é
CORRETO afirmar que:
a) A condução de um impulso nervoso ocorre de um
neurônio para outro, objetivando uma resposta motora
e hormonal exclusivamente.
b) A junção entre neurônios, neurônios e células (fibras)
musculares ou neurônios e células glandulares é
chamada de interlocução nervosa.
c) O neurônio pós-sináptico é um integrador que recebe
sinais, integra-os e responde conforme estes sinais.
d) O impulso nervoso (potencial umbral) é a forma mais
rápida do corpo de controlar a homeostase.

58) O Enfermeiro deve ter cuidados dinâmicos e
apropriados a cada condição de saúde de seu paciente.
Sobre o controle hídrico do paciente e uma possível coleta
de urina para o exame microbiológico, é CORRETO
afirmar que:
a) A amostra de urina coletada do jato médio é aceitável
para cultura de anaeróbios.
b) A coleta em jato médio deve ser feita com a primeira
urina da manhã, mas se isso não for possível deve-se
aguardar de 6-12 horas após a última micção.
c) Não se deve estimular a ingestão hídrica, pois pode
provocar a diluição da urina.
d) Antes da coleta, na mulher, deve-se afastar os grandes
lábios, porém no homem não se deve intervir sobre a
retração do prepúcio, pelo alto índice de contaminação
epidérmica (exemplo: S. aureus).

59) Sobre a promoção da circulação arterial, é CORRETO
afirmar que:
a) Deve-se determinar o índice tornozelo-braquial,
conforme apropriado.
b) Manter uma hidratação adequada para aumentar a
viscosidade sanguínea.
c) Orientar o paciente sobre a importância da terapia de
compressão.
d) Evitar massagear os pulsos carotídeos porque isso
pode ocasionar uma subida importante na pressão
arterial.

56) Segundo TORTORA, o tecido conjuntivo está
constituído de três elementos básicos, sendo eles:
a) Mastocitos, substância fundamental e colágeno.
b) Células, substância fundamental e fibras.
c) Colágeno, material hialino e fibras.
d) Elastina, colágeno e ácido hialurônico.

57) Em conformidade com BARROS et al., “A avaliação
da expressão facial (fácies) engloba o conjunto de
aspectos exibidos na face do paciente, sendo de
fundamental importância, pois o formato do rosto e a
fisionomia expressa pelo paciente podem ser sinais
indicativos de algumas patologias ou do uso de alguns
medicamentos”. Como exemplo de fácies relacionada a
algumas patologias está CORRETA:

60) A prevenção e o alívio de constipação/impactação é
imprescindível durante o cuidado e a assistência de
enfermagem. Nesse sentido, assinalar a afirmativa
CORRETA:
a) Jamais remover manualmente a impactação fecal.
b) Evitar o uso de laxantes/emolientes fecais.
c) Atentar-se à melena em casos de hemorragias.
d) Orientar o paciente/a família sobre dieta com elevado
teor de fibras, conforme apropriado.

a) O edema palpebral e a palidez cutânea do portador de
edema agudo de pulmão.
b) O olhar fixo e a presença de olhos salientes e brilhantes
do portador de hipotireoidismo (fácies basedowiana).
c) A face arredondada e avermelhada, com aumento da
quantidade de pelos e de acne do indivíduo que faz uso
de corticoide (fácies cushingoide).
d) O aumento das proeminências ósseas do crânio no
portador de acromegalia (fácies leonina).
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