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Caderno
de Prova
S3

setembro

29

29 de setembro
das 14 às 18 h
4 h de duração*
40 questões

Enfermeiro
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

(15 questões)
5 questões

Texto
Idade da informação
Ferreira Gullar

O que move as pessoas a atuar politicamente é a opinião, que, por sua vez, nasce da
informação, do conhecimento. É óbvio que, se não sei o que se passa em meu país, não
posso ter opinião formada sobre o que deve ser feito para melhorar a sociedade.
Não estou dizendo nada de novo. No passado, em diferentes momentos da história,
quem governava era apenas quem tinha poder econômico e, por isso mesmo, mais
conhecimento da situação em que viviam. E, na medida em que a educação se ampliou
e maior número de pessoas passou a ter conhecimento da realidade social, ampliou-se também a influência da população sobre a vida política. Dessa evolução nasceria a
democracia.
[…]
Como explicar as manifestações que ocuparam as ruas nos últimos meses e que, em
menor grau, prosseguem por todo o país?
Acredito que esse fenômeno, que a todos surpreendeu, decorre basicamente da quantidade de informações a que têm acesso hoje milhões de pessoas no país, graças à internet.
Não é por acaso que manifestações semelhantes têm ocorrido em muitos países, possibilitando a mobilização de verdadeiras multidões.
Veja bem, as causas do descontentamento variam de país a país, os objetivos visados
pelos manifestantes também, mas não resta dúvida de que em nenhum outro momento
da história tanta gente teve acesso a tanta informação.
Pode ser que estejamos vivendo o início de uma nova etapa da história humana, já que
nunca tantas pessoas souberam tanto acerca da sociedade em que vivem. Há que considerar, no entanto, que nem sempre essas informações são verdadeiras e, mesmo quando
verdadeiras, podem levar a conclusões nem sempre corretas.
Em suma, esse fenômeno novo, que mobiliza a opinião pública, ainda que signifique um
avanço, pode arrastar as pessoas a uma atuação de consequências imprevisíveis. E por
quê? Por várias razões, mas uma delas será, certamente, o risco do inconformismo pelo
inconformismo, sem objetivos definidos e sem lideranças responsáveis.
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/
ferreiragullar/2013/08/1327777-idade-da-informacao.shtml,
Acesso em 18/08/2013. [Adaptado]
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1. De acordo com texto, identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ).
( ) O processo de formação de opinião sobre
mudanças na sociedade requer um entendimento sobre o país e é isso que impulsiona a
ação política das pessoas.
( ) A ação política não depende de opinião
formada sobre o que ocorre no país, principalmente porque essa opinião sempre será
fragmentada e difusa.
( ) As novas mídias produzem uma nova era na
política mundial, instaurando a democracia a
partir da disponibilização livre e gratuita de
informações para todas as classes sociais.
( ) A democracia existe apenas em sociedades economicamente fortes, em que a educação serve
para o desenvolvimento econômico do país.
( ) O acesso à informação foi potencializado
pelas novas tecnologias, fato que afetou a
mobilização política nos últimos tempos.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–F–V–F–F
V–F–F–V–V
V–F–F–F–V
F–V–F–V–V
F–F–V–F–V
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2. Ainda com base no texto, assinale a alternativa
correta sobre o título “Idade da informação”.
a. ( X ) Trata-se de uma menção ao tempo presente,
em que as novas mídias, especialmente a internet, disponibilizam informações sobre o mundo,
potencializando a ação política das pessoas.
b. ( ) Trata-se de sinalizar para uma progressão temporal claramente visível no texto, em que o
autor compara detalhadamente diferentes épocas, enfatizando um progresso até o presente.
c. ( ) Trata-se de fazer referência às crianças que
crescem expostas às novas mídias, sendo elas
muito mais bem informadas do que seus pais,
em épocas precedentes.
d. ( ) Trata-se de demonstrar a evolução da história
de um período irracional para um período
racional, em que a informação se torna o
motor econômico dessa evolução.
e. ( ) Trata-se de uma crítica do autor ao excesso de
informação, o que acaba impossibilitando os
posicionamentos políticos, uma vez que nem
todas as informações são verdadeiras.

Estado de Santa Catarina

3. Em apenas um dos pares abaixo, a frase reescrita
mantém o significado da frase extraída do texto.
Assinale a alternativa correta.
a. ( ) “Como explicar as manifestações que ocuparam as ruas nos últimos meses e que, em
menor grau, prosseguem por todo o país?”
(3o parágrafo)
“Como explicar as manifestações que ocuparam e ainda ocupam, com a mesma intensidade, as ruas nos últimos meses?”
b. ( ) “Não é por acaso que manifestações semelhantes têm ocorrido em muitos países, possibilitando a mobilização de verdadeiras multidões.” (4o parágrafo)
“Verdadeiras multidões têm se mobilizado
devido às manifestações semelhantes em
outros países.”
c. ( ) “No passado, em diferentes momentos da
história, quem governava era apenas quem
tinha poder econômico e, por isso mesmo,
mais conhecimento da situação em que
viviam”(2o parágrafo).
“Quanto maior é o conhecimento de mundo,
maior é o poder econômico que se tem, fato
que é comprovado pelo passado.”
d. ( ) “Por várias razões, mas uma delas será, certamente, o risco do inconformismo pelo inconformismo, sem objetivos definidos e sem
lideranças responsáveis.” (7o parágrafo)
“A ausência de lideranças responsáveis e objetivos claros conduz ao inconformismo.”
e. ( X ) “Veja bem, as causas do descontentamento
variam de país a país, os objetivos visados
pelos manifestantes também.” (5o parágrafo)
“Veja bem, tanto as causas do descontentamento como os objetivos visados pelos manifestantes variam de país para país.”

4. Considere os trechos a seguir.
1. “E, na medida em que a educação se ampliou e
maior número de pessoas passou a ter conhecimento da realidade social, ampliou-se também a influência da população sobre a vida
política.” (2o parágrafo)
2. “Em suma, esse fenômeno novo, que mobiliza a opinião pública, ainda que signifique
um avanço, pode arrastar as pessoas a uma
atuação de consequências imprevisíveis.”
(7o parágrafo)
Assinale a alternativa correta, considerando a norma
padrão da língua portuguesa.
a. ( X ) Em 1, a forma verbal sublinhada poderia ser
substituída por “passaram”, sem que houvesse
desobediência às regras de concordância
verbal da língua.
b. ( ) Em 1, o pronome sublinhado tem função
expletiva nas duas ocorrências, podendo ser
removido, em ambos os casos, sem alterar a
sintaxe da frase.
c. ( ) Em 1, a segunda ocorrência de “se” deveria
estar proclítica à forma verbal, como no primeiro caso, obedecendo às regras de colocação pronominal.
d. ( ) Em 2, a forma verbal sublinhada deveria ser
substituída por “significa”, em correlação
modo-temporal com “mobiliza”.
e. ( ) Em 2, “Em suma” introduz uma ideia nova no
texto, indicando uma quebra em relação ao
assunto anterior.
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5. Analise as afirmativas abaixo, considerando o texto.
1. Em “O que move as pessoas a atuar politicamente é a opinião, que, por sua vez, nasce da
informação, do conhecimento.” (1o parágrafo),
as duas ocorrências de “que” fazem referência
ao termo “opinião”.
2. Em “Acredito que esse fenômeno, que a todos
surpreendeu, decorre basicamente da quantidade de informações a que têm acesso hoje
milhões de pessoas no país […]”, (4o parágrafo),
as duas ocorrências de “a” são de pronome oblíquo e funcionam como complemento verbal
de “surpreendeu” e “acesso”, respectivamente.
3. Em “Há que considerar, no entanto, que nem
sempre essas informações são verdadeiras
e, mesmo quando verdadeiras, podem levar
a conclusões nem sempre corretas.” (6o parágrafo), a crase deveria ser obrigatória em “a”,
pois se trata de uma contração de preposição
com artigo definido feminino.
4. Em “Não é por acaso que manifestações
semelhantes têm ocorrido em muitos países,
possibilitando a mobilização de verdadeiras
multidões.” (4o parágrafo), a locução verbal
poderia ser substituída por “veem ocorrendo”
sem prejuízo do sentido da frase.
5. Em “Pode ser que estejamos vivendo o início
de uma nova etapa da história humana, já que
nunca tantas pessoas souberam tanto acerca
da sociedade em que vivem.” (6o parágrafo), o
termo sublinhado estabelece relação de causalidade entre as informações, podendo ser
substituído por “visto que”.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas em relação ao uso da norma padrão da língua portuguesa.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Matemática

6. Três amigas, Joana, Maria e Ana, moram no mesmo
apartamento e dividem o custo do aluguel proporcionalmente ao seu salário mensal.
Sabendo-se que Joana recebe duas vezes e meia o
que Maria recebe, e que Maria recebe o quádruplo de
Ana, podemos afirmar que Joana pagará:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

½ do aluguel.
1/3 do aluguel.
2/3 do aluguel.
¾ do aluguel.
4/5 do aluguel.

7. Seja i =

−1 . Analise as afirmativas abaixo:

1. Se (a+bi)(c+di) é um número real, então ou
a = c = 0 ou b = d = 0.
2. Se z = 2 + i e w é tal que zw = 1, então
w = 25 – 1 i.
5

3. O número cuja expansão decimal infinita é
dada por 0,33333333… é um número racional.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

8. A sexta parte de um capital é aplicada a taxa de
juro simples de 1,4% ao mês. O restante é aplicado a
taxa de juro simples de 1% ao mês.
Se ao fim de 5 meses o juro total obtido é igual a
R$ 1037,44, podemos afirmar que o capital inicial era:
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
( )
(X)
( )
( )

R$ 19.245,00.
R$ 19.425,00.
R$ 19.452,00.
R$ 19.524,00.
R$ 19.542,00.
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9. Uma fábrica de papel com 80 funcionários produz
30 toneladas de papel a cada 30 dias.
Se aumentarmos o número de funcionários em 15%,
em quanto tempo a fábrica produzirá 57,5 toneladas
de papel?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

12. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos
Civis do Estado de Santa Catarina, assinale a alternativa incorreta.
a. (
b.

40
45
48
50
52

c.

d.
10. Em um supermercado, o preço de 0,5 kg de
tomate é igual ao preço de 1,5 kg de banana. Depois
de dois meses, o preço do tomate subiu 15% e o da
banana caiu 35%.

e.

Após essa mudança de preços, quanto se gastará a
mais na compra de 1 kg de tomate e 1 kg de banana?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

2%
2,5%
3%
4,5%
5%

Legislação

) O funcionário portador de doença transmissível poderá ser compulsoriamente licenciado.
( X ) É assegurada ao funcionário licença, sem
remuneração, para promoção de sua campanha eleitoral.
( ) A licença para cumprimento do serviço militar
obrigatório será concedida exclusivamente ao
funcionário ocupante de cargo de provimento
efetivo.
( ) Ao servidor ocupante do cargo de provimento
efetivo poderá ser concedida licença para tratamento de interesses particulares, pelo prazo
de até 6 anos, renovável por igual período.
( ) Após cada quinquênio de serviço público, o
servidor ocupante de cargo de provimento
efetivo fará jus a uma licença com remuneração, como prêmio, pelo período de 3 meses.

13. Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos
Civis do Estado de Santa Catarina, é correto afirmar
sobre a movimentação funcional:
a. (
5 questões

11. De acordo com a Lei no 6.745/85, constituem
infrações disciplinares puníveis, respectivamente,
“com demissão qualificada ou simples” e “com suspensão até 30 dias”:
a. ( X ) Lesão aos cofres públicos; indisciplina ou
insubordinação.
b. ( ) Dilapidação do patrimônio público; inassiduidade intermitente.
c. ( ) Qualquer ato de manifesta improbidade no
exercício da função pública; lesão aos cofres
públicos.
d. ( ) Inassiduidade permanente; ofensa física em
serviço contra qualquer pessoa, salvo em
legítima defesa.
e. ( ) Aplicar irregularmente dinheiros públicos;
faltar à verdade, com má fé, no exercício das
funções.

b.

c.

d.

e.

) A redistribuição de cargos efetivos vagos, em
se tratando de servidores do Poder Executivo,
dar-se-á mediante ato conjunto da Secretaria
de Estado da Casa Civil e dos Secretários,
órgãos ou entidades envolvidos.
( ) Haverá substituição apenas nos casos de
impedimento de ocupante de cargo público
de provimento efetivo.
( ) Nos casos de recondução, diante da inexistência de vaga e até a sua ocorrência, o funcionário reconduzido ficará na condição de
excedente, com redução proporcional dos
vencimentos.
( ) O treinamento constitui atividade inerente
somente aos cargos públicos estaduais de
provimento efetivo.
( X ) A readaptação não acarretará decesso nem
aumento de remuneração.
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14. Com base na Lei no 6.745, de 28 de dezembro
de 1985, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores
Públicos Civis do Estado de Santa Catarina, assinale a
alternativa incorreta.
a. ( ) O curso da prescrição interrompe-se com a
instauração do processo disciplinar.
b. ( ) O prazo de prescrição começa a correr do dia
em que o ilícito se tornou conhecido de autoridade competente para agir.
c. ( ) Prescreve em 2 anos a ação disciplinar quanto
aos fatos punidos com repreensão, suspensão,
ou destituição de encargo de confiança.
d. ( X ) Prescreve em 10 anos a ação disciplinar
quanto aos fatos punidos com a pena de
demissão, de cassação de aposentadoria ou
de cassação de disponibilidade.
e. ( ) Se o fato punível administrativamente também configurar ilícito penal, a prescrição será
a mesma da ação penal, caso esta prescreva
em mais de 5 anos.

15. Conforme dispõe o Estatuto dos Servidores
Públicos Civis do Estado de Santa Catarina, o reingresso do funcionário no serviço público, com ressarcimento do vencimento e vantagens do cargo, em
decorrência de decisão administrativa ou judiciária,
denomina-se:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Aproveitamento.
Readmissão.
Reversão.
Reaproveitamento.
Reintegração.
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Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos Específicos
16. A Humanização, como um conjunto de estratégias para alcançar a qualiﬁcação da atenção e da gestão em saúde no SUS, estabelece-se como a construção/ativação de atitudes éticas, estéticas e políticas.

17. Relacione abaixo as colunas 1 e 2 em relação à
Vigilância Epidemiológica.
Coluna 1
1.
2.
3.
4.
5.

Analise as afirmativas abaixo relacionadas à Política
Nacional de Humanização (PNH).
1. Entre os seus princípios norteadores destaca-se a valorização da dimensão subjetiva
e social em todas as práticas de atenção e
gestão, fortalecendo/estimulando processos
integradores e promotores de compromissos/
responsabilização.
2. Com a implementação do PNH, serão reduzidas as ﬁlas e o tempo de espera com ampliação do acesso e atendimento acolhedor e
resolutivo baseados em critérios de risco.
3. A PNH tem como uma das metas a gestão participativa aos seus trabalhadores e usuários,
não incluindo a educação permanente aos
trabalhadores nas unidades de saúde.
4. A PNH preconiza que as unidades de saúde
garantam informações ao usuário, acompanhamento de pessoas de sua rede social
(de livre escolha) e os direitos do código dos
usuários do SUS.
5. A PNH deve fazer parte dos planos estaduais e
municipais dos vários governos, independentemente da aprovação pelos gestores e pelos
conselhos de saúde correspondentes.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

Potencial de disseminação
Surto
Notificação
Epidemia
Endemia

Coluna 2
(

(

(

(

(

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(25 questões)

) Comunicação da ocorrência de determinada
doença ou agravo à saúde, feita à autoridade
sanitária por proﬁssionais de saúde ou qualquer cidadão, para ﬁns de adoção de medidas
de intervenção pertinentes.
) Elevação do número de casos de uma doença
ou agravo, em um determinado lugar e período
de tempo, caracterizando, de forma clara, um
excesso em relação à frequência esperada.
) Os casos se restringem a uma área geográﬁca
pequena e bem delimitada ou a uma população institucionalizada (creches, quartéis, escolas, etc.).
) Aplicável a doenças de elevada frequência,
que afetam grandes contingentes populacionais e se traduzem por altas taxas de incidência, prevalência, mortalidade e anos potenciais de vida perdidos.
) Representado pelo elevado poder de transmissão da doença, através de vetores ou
outras fontes de infecção, colocando sob risco
a saúde coletiva.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1–5–2–4–3
4–3–1–2–5
5–1–4–3–2
3–4–2–5–1
5–2–3–1–4
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18. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) em relação à sondagem nasogástrica.
(

) Tem como finalidade drenar conteúdo gástrico
para descompressão, realizar lavagem gástrica
e administração de medicação/alimento.
( ) Uma das contraindicações para a sua realização é a mal formação e obstrução do septo
nasal.
( ) Para a realização desse procedimento, o
paciente deve ser mantido em decúbito dorsal
horizontal com a cabeça inclinada para trás.
( ) Para que a sonda fique localizada no estômago, a sua medida deve ser feita da ponta
do nariz até o apêndice xifoide.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–V–F
F–V–F–V
V–V–F–F
F–F–V–F
V–F–F–F

19. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) com relação à sondagem vesical de
demora.
( ) Nos casos de obstrução mecânica do canal
uretral e infecção do trato urinário baixo, contraindica-se a sua utilização.
( ) O sistema de drenagem pode ser aberto ou
fechado.
( ) Os coletores de urina não devem ser posicionados acima do púbis.
( ) Uma das indicações para troca do cateter e
sistema coletor é a presença de urina com
aspecto purulento.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V–F–V–V
F–V–F–V
V–V–V–F
F–F–V–F
V–F–F–F
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20. A Dengue é uma doença que atinge a população
brasileira, independentemente da classe social. Assim,
um conjunto de ações para a prevenção da doença
requer atenção de enfermeiros capacitados.
Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta.
a. (
b.

c.

d.
e.

) A febre alta (39 a 40°C) está presente apenas
nas formas graves da doença.
( ) Apenas os casos confirmados de Dengue
devem ser notificados à Vigilância
Epidemiológica.
( ) Na criança, o agravamento geralmente é lento
e os sinais de alarme de gravidade são os
mesmos do adulto.
( ) Um dos sinais da doença, sempre presente, é
o exantema maculopapular, com prurido.
( X ) A prova do laço deverá ser realizada obrigatoriamente em todos os casos suspeitos de
dengue.

21. A elevada incidência e a mortalidade por câncer
do colo do útero justificam a implantação de estratégias efetivas de controle de doenças que podem ser
precursoras dessa patologia.
Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) A detecção precoce do câncer, nas mulheres
assintomáticas, é feita por meio do exame
histopatológico.
( X ) Mulheres com infecção pelo HPV (Papiloma
vírus Humano) têm maior risco para câncer do
colo do útero.
( ) As mulheres com doenças sexualmente transmissíveis (DST) frequentemente possuem
menos lesões precursoras do câncer do colo
do útero.
( ) O exame preventivo tem o objetivo de identificar as DST. Assim, mulheres do grupo de
risco devem ser submetidas à citopatologia
mais freqüentemente.
( ) O uso de preservativos masculinos é mais
eficaz para a redução do risco de transmissão
do HPV do que o feminino.
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22. A política de redução de danos do Ministério da
Saúde é um conjunto de medidas de saúde pública
para minimizar os riscos à saúde e à vida, decorrentes
do consumo de álcool e outras drogas.

24. Com relação ao Sistema Único de Saúde (SUS),
assinale a alternativa correta.
a. (

Analise as afirmativas abaixo relacionadas com essa
política.
1. As complicações relacionadas ao consumo
de álcool estão sempre relacionadas ao uso
crônico.
2. Os métodos de tratamento de primeira linha
para o tabagismo são a terapia de reposição
de nicotina e a terapia comportamental breve
em grupo.
3. A maconha é capaz de piorar quadros
de esquizofrenia, além de ser um fator
desencadeador da doença em indivíduos
predispostos.
4. A cocaína é responsável por muitos problemas de saúde nos adultos jovens, mas não
causa problemas cerebrovasculares.
5. O crack é a cocaína utilizada sob a forma de
uma base pouco solúvel em água, mas que se
volatiliza quando aquecida, sendo administrada pela via pulmonar.

b.

c.

d.

e.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

23. Em relação à saúde do trabalhador, os riscos
presentes nos locais de trabalho são classificados em
agentes:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

físicos, químicos e biológicos.
químicos, físicos e agrotóxicos.
químicos, ocupacionais e biológicos.
agrotóxicos, ocupacionais e físicos.
biológicos, físicos e ocupacionais.

) A direção nacional do SUS tem como competência formular, avaliar, implementar e apoiar
políticas públicas, com exceção de políticas
relativas às condições e aos ambientes de
trabalho.
( ) A direção estadual do SUS tem como competência promover a descentralização para os
Municípios dos serviços e das ações de saúde.
Entretanto, não lhe cabe prestar apoio técnico
e financeiro aos Municípios.
( ) As ações e serviços de saúde, executados pelo
SUS, são organizados de forma regionalizada e
hierarquizada, em níveis de complexidade crescente, sem a participação da iniciativa privada.
( X ) Uma das suas atribuições é controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de
interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
( ) A direção municipal do SUS tem como competência executar serviços de vigilância epidemiológica e sanitária; de saneamento básico
e da saúde do trabalhador, sendo também
responsável por serviços de alimentação e
nutrição.

25. A administração de medicamentos por via endovenosa possui indicações, contraindicações e riscos.
Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta.
a. (
b.
c.
d.
e.

) É indicada para administração de soluções
oleosas.
( X ) É indicada quando há necessidade de ação
imediata do medicamento.
( ) É contraindicada para a administração de
grandes volumes.
( ) Não apresenta riscos de reações alérgicas ou
intoxicações.
( ) É contraindicada para soluções irritantes que
causam necrose tecidual em outra via.

Página 11

Secretaria de Estado da Administração

26. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) com relação às atribuições privativas do
enfermeiro.
( ) Direção do órgão de enfermagem integrante
da estrutura básica da instituição de saúde,
pública e privada, e chefia de serviço e de
unidade de enfermagem.
( ) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência
de enfermagem.
( ) Assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera, incluindo o acompanhamento da evolução e do trabalho de parto e a
execução do parto com ou sem distócia.
( ) Consultoria, auditoria e emissão de parecer
sobre matéria de enfermagem; consulta de
enfermagem; prescrição da assistência de
enfermagem.
( ) Embora integrante da equipe de saúde, o
enfermeiro não participa do planejamento, da
execução e da avaliação da programação de
saúde.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

V–V–V–F–V
F–V–F–V–F
V–F–F–F–V
F–F–V–F–F
V–V–F–V–F
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27. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o primeiro entre as
mulheres. No entanto, o diagnóstico precoce aumenta
a probabilidade de cura.
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) com relação ao seu rastreamento.
(

(

(

(

) O Exame Clínico das Mamas (ECM) é um procedimento privativo do médico, com a finalidade de identificar alterações na mama.
) O Autoexame das Mamas (AEM) não vem se
mostrando efetivo em diminuir a mortalidade
nos programas de detecção precoce quando
utilizado isoladamente.
) A mamografia deve ser realizada para todas as
mulheres, independentemente da idade, com
intervalo máximo de 2 anos entre os exames.
) A mamografia permite a detecção precoce do
câncer, por ser capaz de mostrar lesões em
fase inicial, muito pequenas (de milímetros).

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–V–F
V–F–F–F
F–V–F–V
F–F–V–V
F–F–V–F

Estado de Santa Catarina

28. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um dos
mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

29. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) com relação à saúde do idoso.
(

Analise as afirmativas abaixo com relação à Pressão
Arterial (PA):

(

1. A HAS é definida como pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg e uma
pressão arterial diastólica maior ou igual a
90 mmHg.
2. A posição recomendada para a medida da PA
é a posição ortostática.
3. O paciente não deve ter praticado exercícios
físicos 60-90 minutos antes da medida da PA.
4. Deve-se esperar 5 a 10 minutos antes de repetir a medida da PA, especialmente em pacientes idosos.
5. Na medida da PA, deve-se palpar o pulso
radial e inflar o manguito até seu desaparecimento, para a estimativa do nível da pressão
diastólica.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.

(

(

(

) As pessoas acima de 70 anos são denominados “mais idosos, muito idosos ou idosos em
velhice avançada”.
) No Brasil é considerada idosa a pessoa com
60 anos ou mais, enquanto que nos países
desenvolvidos idoso é aquele que tem 65
anos ou mais.
) A distribuição da Caderneta de Saúde da
Pessoa Idosa é uma estratégia que ainda não
foi implementada pelas Secretarias Estaduais
e Municipais de saúde.
) Segundo dados do Programa Nacional de
DST/AIDS do Ministério da Saúde, a incidência
de AIDS entre os idosos praticamente dobrou
nos últimos 10 anos.
) As quedas em pessoas idosas sãó um problema de saúde pública; assim, o Ministério
da Saúde instituiu um Comitê Assessor para
Prevenção da Osteoporose e Quedas em
Pessoas Idosas.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

V–F–V–F–V
V–F–F–F–V
F–V–V–F–V
F–V–F–V–V
F–F–V–F–F
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30. Com relação ao Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU), assinale a alternativa correta.
a. ( ) A unidade de suporte básico de vida terrestre
é uma viatura tripulada por no mínimo dois
profissionais, sendo um condutor de veículo
de urgência e um médico.
b. ( ) O SAMU disponibiliza atendimento precoce
e transporte adequado, rápido e resolutivo
às vítimas acometidas apenas por agravos à
saúde de natureza traumática.
c. ( ) Motolância é uma motocicleta conduzida por
um profissional de nível técnico sem formação em enfermagem.
d. ( ) O atendimento ao trabalho de parto e parto
não é realizado pelo SAMU, mesmo que haja
risco de morte para a mãe e/ou o feto,
e. ( X ) Unidade de suporte avançado de vida terrestre é uma viatura tripulada por no mínimo três
profissionais, sendo um condutor de veículo
de urgência, um enfermeiro e um médico.

31. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) em relação à glicemia dos recém-nascidos.
( ) A glicemia fetal corresponde a 2/3 dos níveis
maternos.
( ) A glicemia atinge seu valor mais baixo ao
redor de 2 horas após o nascimento.
( ) As hipoglicemias são importantes, mas não
causam transtornos ao sistema nervoso
central.
( ) A glicemia em recém-nascidos a termo, sem
intercorrências, com 3 a 4 horas de vida,
encontra-se em torno de 60-70 mg%.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V–V–F–V
V–F–V–V
F–V–V–V
F–V–V–F
F–F–V–V
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32. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) em relação à imunização de crianças.
(

(

(

(

(

) A vacina BCG deve ser aplicada em dose única
ao nascimento e em crianças menores de
5 anos quando não vacinadas ao nascimento.
) A vacina pentavalente se constitui de 3 doses,
sendo que a primeira deve ser aplicada aos
2 meses de vida, a segunda aos 4 meses de
vida e a terceira aos 6 meses de vida.
) Na tríplice viral a criança deve receber a primeira dose aos 3 anos de idade e a segunda
aos 10 anos de idade.
) A vacina pneumocócica 10 valente deve ser
administrada no primeiro semestre de vida,
em 3 doses, sendo que o intervalo entre as
doses deve ser de 60 dias.
) A vacina meningocócica C conjugada deve ser
administrada em dose única aos 15 meses de
idade.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

F–V–V–V–V
V–V–F–V–F
F–V–V–F–V
V–F–V–V–F
F–F–V–F–V

Estado de Santa Catarina

33. Ações de Biossegurança em saúde configuram-se
como primordiais para o bem-estar e proteção à vida.
O objetivo básico da Biossegurança é:
a. ( ) Prevenir, dimensionar e tratar os riscos gerados em especial por agentes químicos, ou
mesmo pela incorporação de novas tecnologias e insumos que afetem direta e indiretamente os aspectos de saúde.
b. ( ) Prevenir, dimensionar e mitigar os riscos
gerados em especial por agentes físicos, ou
mesmo pela incorporação de novas tecnologias e insumos que afetem diretamente os
aspectos de saúde.
c. ( X ) Prevenir, dimensionar e mitigar os riscos
gerados em especial por agentes biológicos,
ou mesmo pela incorporação de novas tecnologias e insumos que afetem diretamente os
aspectos de saúde.
d. ( ) Prevenir, dimensionar e mitigar os riscos gerados em especial por agentes perfurocortantes,
ou mesmo pela incorporação de novas tecnologias e insumos que afetem direta e indiretamente os aspectos de saúde.
e. ( ) Prevenir, dimensionar e tratar os riscos gerados em especial por agentes químicos e físicos,
ou mesmo pela incorporação de novas tecnologias e insumos que afetem diretamente os
aspectos de saúde.

34. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) em relação à técnica adequada da
amamentação.
(

(
(
(

(

) A cabeça do bebê deve estar no mesmo nível
da mama da mãe, sendo que o queixo do
bebê toca a mama.
) A boca do bebê deve estar bem aberta, e o
lábio inferior voltado para fora.
) A mãe pode estar em qualquer posição, desde
que o bebê se sinta confortável e seguro.
) As bochechas do bebê devem estar encovadas contra a mama, visualizando-se a porção
inferior da aréola.
) As sucções devem ser lentas e profundas: o
bebê suga, dá uma pausa e suga novamente
(sucção, deglutição e respiração).

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–F–F
V–V–F–F–V
V–F–V–F–V
F–V–F–V–F
F–F–V–V–F

35. Nos serviços de saúde, a classificação de risco tem
como um dos objetivos garantir o atendimento imediato do usuário com grau de risco elevado.
Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta.
a. ( X ) O Eixo Vermelho é composto por um agrupamento de três áreas principais: a Área
Vermelha, a Área Amarela e a Área Verde.
b. ( ) A Área Amarela é composta por uma sala de
retaguarda para pacientes que ainda não
estão estabilizados e requerem cuidados
especiais.
c. ( ) Na Área Verde devem estar as salas de observação, para todos os pacientes, não sendo
necessário separá-los por sexo ou idade.
d. ( ) O Eixo Azul é destinado aos pacientes muito
graves, mas seu espaço deve favorecer o acolhimento, além dos procedimentos invasivos.
e. ( ) A realização da classificação de risco, por si
só, garante uma melhoria na qualidade da
assistência.
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36. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), entre
todos os dispositivos de atenção à saúde mental, têm
valor estratégico para a Reforma Psiquiátrica Brasileira.

37. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) com relação ao Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem.

Relacione abaixo as colunas 1 e 2 em relação aos CAPS.

(

Coluna 1
1.
2.
3.
4.

CAPS 3
CAPSad
CAPS 1
CAPSi

(

Coluna 2
( ) São de menor porte, com equipe mínima de
nove profissionais de nível médio e superior, e
têm como clientela adultos com transtornos
mentais severos e persistentes e transtornos
decorrentes do uso de álcool e outras drogas.
( ) São especializados no atendimento de crianças e adolescentes com transtornos mentais e
contam com uma equipe mínima de 11 profissionais de nível médio e superior.
( ) São especializados no atendimento de pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e
outras drogas, com equipe mínima de 13 profissionais de nível médio e superior.
( ) São serviços de grande complexidade que
contam com uma equipe mínima de 16 profissionais de nível médio e superior
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1–2–3–4
2–3–4–1
2–4–1–3
3–4–2–1
4–1–2–3
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(

(

) Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica, onde não conste a assinatura e o número de registro do profissional,
exceto em situações de urgência e emergência, é um dos direitos do enfermeiro.
) Participar da orientação sobre benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames
e de outros procedimentos, na condição de
membro da equipe de saúde, é um dos direitos do enfermeiro.
) Estimular, promover e criar condições para o
aperfeiçoamento técnico, científico e cultural
dos profissionais de enfermagem sob sua
orientação e supervisão é dever e responsabilidade do enfermeiro.
) Eximir-se da responsabilidade por atividades
executadas por alunos ou estagiárias, na condição de docente, enfermeiro responsável ou
supervisor, é um dos direitos do enfermeiro.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

V–V–V–F
F–V–F–F
V–F–V–V
F–F–V–V
V–F–V–F

Estado de Santa Catarina

38. O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica
que afeta adultos e crianças.

40. Com relação à assistência à mulher durante o processo de nascimento, assinale a alternativa correta.

Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta.

a. (

a. ( ) No Diabetes Tipo 2 a cetoacidose pode ser
grave, desencadeando intercorrências como
infarto e acidente vascular cerebral.
b. ( ) Os pacientes e familiares devem ser orientados
sobre os sintomas do quadro inicial da cetoacidose: desidratação, vômitos e dor abdominal.
c. ( ) Todos os pacientes portadores de Diabetes
Tipo 2 devem ser tratados em nível hospitalar
em função da sua complexidade.
d. ( X ) A cetoacidose acorre particularmente em
pacientes com Diabetes Tipo 1, sendo algumas vezes a primeira manifestação da doença.
e. ( ) Entre os fatores indicativos do DM encontramos o sobrepeso e as doenças cardiovasculares, sendo exceção os antecedentes familiares.

b.

c.

d.

e.

) No Brasil, as elevadas taxas de cesariana se
justificam por ser a cesariana mais segura para
a mulher e para o feto do que o parto normal.
( ) Todas as mulheres devem permanecer em
jejum durante o trabalho de parto e parto
para evitar aspirações do conteúdo gástrico
durante o parto.
( ) A ocitocina sintética deve ser utilizada de
forma rotineira, por via endovenosa, para
melhorar a evolução do trabalho de parto.
( ) As enfermeiras obstétricas podem assistir ao
parto, mas a episiotomia e episiorrafia são
procedimentos privativos do médico.
( X ) O enema e a tricotomia são procedimentos
que não devem ser realizados de forma
rotineira, segundo a recomendação da
Organização Mundial da Saúde.

39. Analise as afirmativas abaixo com relação à administração em Enfermagem:
1. A administração da assistência de enfermagem tem como centro de atenção os profissionais da saúde.
2. A administração em enfermagem tem como
apoio constante o planejamento, que é
o ponto de partida em qualquer nível de
organização.
3. A administração da assistência de enfermagem engloba o planejamento da assistência e das condições que viabilize a sua
implementação.
4. No processo administrativo, o controle é a
essência, pois sincroniza os esforços individuais para a obtenção dos objetivos do grupo.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
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