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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão.  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Responda a todas as questões. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Para responder às questões de 1 a 6, leia o texto 1. 

 

Texto 1 

 

Carteira de Vacinação na Promoção da Saúde Bucal Infantil¹ 

 

 Um projeto desenvolvido na Prefeitura de Ponta Grossa, no Paraná, encontrou um jeito 

inusitado — e muito efetivo — de garantir o acompanhamento odontológico desde os primeiros 

anos de vida. Veja só: logo após serem vacinados em um posto de saúde da cidade, os pequenos são 

encaminhados para um dentista do local. E a consulta, assim como o agendamento do retorno, fica 

registrada na carteira nacional de vacinação. As anotações servem como lembrete para os pais sobre 

a importância da saúde bucal de seus pequenos e, de quebra, facilitam o controle das visitas futuras 

ao odontologista, que passam a ser feitas com regularidade. Iniciada em 2007, a ação acarretou 

resultados incontestáveis. Quando as crianças monitoradas chegaram à idade escolar, 70% estavam 

livres de cárie e as outras 30% apresentavam apenas um estágio inicial da doença. 

Fonte: ¹www.premiosaúde.com.br  - acesso em 06/01/2015- Autor: Geraldo Stocco 

  

01. O texto trata de: 

A) Uma carteira de vacinação. 

B) A obrigatoriedade das visitas futuras dos bebês ao odontologista. 

C) O controle das consultas odontológicas dos bebês por meio da carteira nacional de vacinação.  

D) Anotações e registros na carteira especial de vacinação sobre consultas odontológicas. 

 

02. “As anotações servem como lembrete [...] e, de quebra, facilitam o controle...” de quebra, na 

frase, significa: 

A) Ao mesmo tempo. 

B) O controle das visitas futuras. 

C) Não tem um sentido; foi usada como uma expressão, por exemplo, “quebrar um galho”. 

D) Significa as anotações. 

 

03. “[...] encontrou um jeito inusitado e muito efetivo”. As palavras em destaque, na frase 

significam, respectivamente: 



Concurso Público Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 022/2014 

 

3 

Prova Enfermeiro 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

A) Estranho – essencial. 

B) Extraordinário – eficaz. 

C) Eficaz – estranho.  

D) Estranho – eficaz. 

 

04. Assinale a frase em que a concordância (nominal e/ou verbal) está de acordo com a norma culta 

da língua: 

A) Fazem anos que se tenta resolver o problema de saúde bucal no Brasil. 

B) Proibido a entrada de estranhos no local. 

C) Não sei aonde deixei meu celular. 

D) Há profissionais que sabem aonde querem chegar. 

 

05. Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal: 

A) Recusei o trabalho que apresentaram-me. 

B) Me recusei ao trabalho proposto. 

C) Recusei o trabalho que me apresentaram. 

D) Ao trabalho proposto, me recusei. 

 

06. Assinale alternativa correta quanto ao uso da crase: 

A) As anotações servem como lembrete às mães sobre a importância da saúde bucal de seus 

pequenos. 

B) O projeto se estende à crianças desde o nascimento até a idade adulta. 

C) As crianças começam à ter saúde bucal muito cedo. 

D) À ação da Prefeitura de Ponta Grossa é preventiva. 

 

Para responder às questões de 7 a 10, leia o texto 2. 

 

Texto 2 

 

 Na Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo em Bauru, no interior paulista, 

uma equipe de especialistas atacou o principal problema de saúde bucal no Brasil com o xilitol, 

substância antimicrobiana e remineralizadora. Encontrado em frutas e também produzido 

industrialmente a partir de sabugo de milho, ele já é utilizado como substituto do açúcar em 

chicletes desenvolvidos para inibir a cárie. O problema é que, para conseguir a proteção, você 
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precisaria mascar cinco unidades ao dia, durante 15 minutos cada. Convenhamos: haja disciplina! A 

saída criativa desses pesquisadores finalistas do Prêmio SAÚDE foi, então, inserir o xilitol em um 

verniz a ser aplicado nos dentes. Dessa forma, ele fica por tempo suficiente na boca para protegê-la 

de bactérias. Nos testes realizados, o verniz com concentração de 20% de xilitol ainda foi capaz de 

promover a remineralização de camadas profundas do esmalte dentário. Um enorme ganho 

conquistado com uma tática simples e inovadora. 

Fonte: ¹www.premiosaúde.com.br  - acesso em 06/01/2015 

Autores: Marília Afonso Rabelo Buzalaf, Cristiane de Almeida Baldini Cardoso, Aline Rogéria Freire de Castilho, Ana 

Carolina Magalhães, Agnes de Fátima Faustino Pereira, Thiago Cruvinel da Silva, Magali de Lourdes Caldana, José 

Roberto de Magalhães Bastos. 

 

07. Considerando o texto e o assunto abordado, o título mais adequado é: 

A) Um verniz na prevenção da cárie. 

B) Xilitol: substituto do açúcar em chicletes desenvolvidos para inibir a cárie. 

C) A remineralização de camadas profundas do esmalte dentário. 

D) O problema de saúde bucal no Brasil. 

 

08. “Um enorme ganho conquistado com uma tática simples e inovadora”. As palavras em 

destaque, na frase, podem ser substituídas, respectivamente, sem alteração de sentido na frase: 

A) Técnica e nova. 

B) Estratégia e diferente. 

C) Estratégia e nova. 

D) Técnica e interessante. 

 

09. “Convenhamos: haja disciplina!”, a frase se refere ao fato de: 

A) A saída criativa dos pesquisadores, que com disciplina e estudo encontraram uma alternativa. 

B) Mascar cinco unidades de chicletes, ao dia, durante 15 minutos cada. 

C) Uma tática simples e inovadora. 

D) Conseguir proteção contra as cáries. 

 

 

10. “[...] uma equipe de especialistas atacou o principal problema de saúde bucal no Brasil”. Na 

oração: 

A) Há um erro de concordância, porque o verbo atacou deveria estar no plural, atacaram, 

concordando com especialistas. 

B) Não há erro, porque atacou se refere ao principal problema, que está após o verbo. 
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C) Não há erro, porque concorda com o sujeito simples da frase: uma equipe de especialistas. 

D) Nenhuma das alternativas. 

 

Raciocínio Lógico 

 

11. A resposta para um processo de sistematização de produtos de informática advém de uma 

combinação de sistemas de equação de tripla aplicação de variáveis incógnitas, então as equações 

são as seguintes retas: r(1): X + Y + Z = 11;  r(2): 2X – Y – Z = - 5;  r(3): 3X – 2Y + Z = 6. Então o 

produto entre as variáveis X e Y (X*Y) é igual a? 

A) 12. 

B) 10. 

C) 6. 

D) 24.  

 

12. José fez um acordo com seu filho João, pois possui o valor de (30X - 20). Se o José dobrar o 

valor por três oportunidades e a cada oportunidade der R$ 10,00 para João, esse ficará com saldo 

Zero. Não esquecer que só dobrará o resultado após deduzir do que o pai possuía, os R$ 10,00 a 

cada passo do processo de doação. Que valor representa 30X – 20?  

A) X= 25,50. 

B) X= 30,50. 

C) X= 6,50. 

D) X= 17,50. 

 

13. Uma sequência lógica representa um encadeamento de símbolos, sons, sinais que se repetem ou 

que seguem um mesmo raciocínio que pode ser no sentido crescente, decrescente ou representa uma 

unidade representativa. Nesse caso, qual das sequências representa essa definição apresentada na 

questão? 

A) Búfalo – coelho – leão – vaca.  

B) Abdução – cdlvision – efervescente – ghustavo.  

C) Canarinho – papagaio – urubu – calopsita.  

D) Feijão – arroz – estrogonofe – macarrão.  

 

14. Eventos do dia-a-dia podem ser traduzidos por fórmulas ou expressões matemáticas as quais 

chamamos de “modelagem matemática”. Sabe-se que a Probabilidade de ocorrência de uma pessoa 
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encontrar uma moeda na rua é de P(x)= 0,30, perguntamos. Para que duas meninas possam estar 

inseridas nesse mesmo evento (locais diferentes) e ao mesmo tempo, qual a probabilidade de termos 

a ocorrência de resultados iguais para as duas jovens? 

A) 58%. 

B) 42%. 

C) 50%. 

D) 100%.  

 

15. Temos as idades de um pai e de um filho. O pai está casado a 28 anos e não foi pai antes de 

estar casado com a mãe do rapaz. A idade do pai é igual ao dobro da idade do filho adicionado de 2 

anos. Já, se triplicarmos a idade do filho temos a idade do pai adicionada de 23 anos. Qual é a soma 

das idades de pai e filho? 

A) 100 anos. 

B) 70 anos. 

C) 77 anos. 

D) 88 anos. 

 

Conhecimentos gerais 

 

16. De acordo com o Art. 7° da Lei Orgânica do Município de São Miguel do Oeste, que trata dos 

símbolos do município, é correto afirmar que: 

I. São símbolos do município de São Miguel do Oeste apenas sua bandeira e seu brasão sendo que a 

lei poderá estabelecer outros símbolos. 

II. É símbolo do município apenas sua bandeira e a lei poderá estabelecer outros símbolos e dispor 

sobre sua utilização no território do município.  

III. São símbolos do município de São Miguel do Oeste sua bandeira, seu hino, seu brasão e seu 

selo de armas, ficando vedada a criação ou utilização de outros símbolos que não descritos na Lei 

Orgânica do Município.  

IV. São símbolos do município de São Miguel do Oeste sua bandeira, seu hino e seu brasão. 

Assinale a alternativa que apresenta as assertivas corretas:  

A) Apenas a assertiva I está correta. 

B) Apenas a assertiva II está correta. 

C) As assertivas I, II e III estão incorretas. 

D) As assertivas II, III e IV estão incorretas.  
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17. O Art. 161 da Lei Orgânica do Município de São Miguel do Oeste estabelece que para assegurar 

a defesa e preservação do meio ambiente, incumbe ao Poder Público Municipal, em conjunto com 

outros poderes ou isoladamente, e onde se omitirem os órgãos estaduais e federais competentes: 

I. Implantar sistema de áreas de preservação representativo de todos os ecossistemas, originais do 

espaço territorial do município, vedada qualquer utilização ou atividade que comprometa seus 

atributos essenciais. 

II. Estimular e promover reflorestamento ecológico, com qualquer tipo de espécie vegetal, ainda 

que exótica, em áreas degradadas, objetivando especialmente a proteção de encostas e dos recursos 

hídricos, bem como a conservação de índices mínimos de cobertura vegetal. 

III. Fiscalizar a produção, a estocagem, o transporte, a comercialização e a utilização de técnicas, 

métodos e instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a vida, a qualidade de vida e o 

meio ambiente, incluindo materiais geneticamente alterados pela ação humana e fontes de 

radioatividades, som, calor e outras. 

IV. Informar sistematicamente a população sobre os níveis de poluição, a qualidade do meio 

ambiente, as situações de risco de acidentes e a presença de substâncias potencialmente danosas à 

saúde presentes apenas no ar e na água. 

V. O Poder Público Municipal deverá ter viveiro próprio para a produção de mudas suficientes para 

atender a demanda, sendo vedada a firmação de convênios com a finalidade de produção de mudas. 

VI. Proteger e preservar a fauna e flora, em especial as espécies ameaçadas de extinção, as 

vulneráveis ou raras, assegurando sua preservação e reprodução, vedadas as práticas que submetem 

os animais à crueldade. 

Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas: 

A) Estão corretas as afirmativas II e VI. 

B) Estão corretas as afirmativas I e VI. 

C) Estão corretas as afirmativas I, II, IV e VI. 

D) Estão corretas as afirmativas II, IV e V. 

 

18. O fator determinante da colonização e povoamento do Extremo Oeste Catarinense foi o 

econômico. Destacou-se principalmente a empresa colonizadora Barth, Benetti e Cia Ltda, fundada 

em janeiro de 1940. A respeito desta colonizadora é incorreto afirmar que: 

A) Esta empresa foi fundada na cidade de Caxias do Sul/RS. 

B) Um dos objetivos da empresa era a exploração de madeiras existentes nas glebas , adquiridas das 

Empresas Incorporadas ao Patrimônio da União, para serragem, transporte e exportação, 

principalmente de araucárias. 
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C) Um dos objetivos da empresa era o desenvolvimento das atividades relacionadas com a 

colonização das terras, fator social motivado, principalmente pelo esgotamento das terras gaúchas, 

que se tornaram impróprias para plantio de cereais e que levaram inúmeras famílias de colonos a 

migrar para terras catarinenses, em busca de solo fértil para suas lavouras e sobrevivência de suas 

famílias. 

D) A empresa Barth, Benetti e Cia Ltda foi fundada pelos sócios Alberto Dalcanalle, Willy Barth e 

Gastão Luiz Benetti e sua sede ficava em Curitiba/PR.  

 

19. Em janeiro de 2015, atiradores atacaram a sede de um jornal satírico francês, em Paris. Sobre 

este assunto analise as afirmativas abaixo: 

I. Gritando “Allahu akbar” (Deus é maior), enquanto disparavam metralhadoras AK-47, pelo  

menos dois homens, de acordo com fontes de segurança, atacaram a sede do jornal Charlie Hebdo, 

deixando 12 mortos, dos quais 8 jornalistas, entre estes o diretor chargista Bernard Verlhac.. 

II. O jornal já sofreu ataques anteriormente por publicar caricaturas de líderes muçulmanos e do 

profeta Maomé. Em 2012 a redação do jornal, que fica próxima ao Museu do Louvre, foi alvo de 

um incêndio criminoso após publicar uma série de caricaturas de Maomé. 

III. Segundo informações de um jornalista do Charlie Hebdo, os atiradores chegaram ao local na 

hora da reunião da redação. Segundo este jornalista, os atiradores sabiam que as reuniões da equipe 

editorial aconteciam nas terças-feiras , às 10h da manhã de Paris.  

IV. Um responsável pela Al-Qaeda do Iemen, enviou na sexta-feira seguinte ao atentado um 

comunicado à Associated Press, onde informa que o grupo não teve responsabilidade alguma sobre 

o atentado ao jornal Charlie Hebdo.  

Assinale a alternativa correta: 

A) Todas a afirmativas estão incorretas. 

B) Apenas uma afirmativa está correta. 

C) Apenas duas afirmativas estão incorretas. 

D) Apenas uma afirmativa está incorreta.  

 

20. Um brasileiro foi condenado a pena de morte, após 11 anos de prisão, pelo crime de tráfico de 

drogas. Sobre tal fato analise as afirmativas abaixo: 

I. Marco Archer Cardoso Moreira, foi condenado a morte por tráfico de drogas na Indonésia. Ele foi 

o primeiro brasileiro executado por crime no exterior.  

II. O brasileiro foi preso em agosto de 2003, quando tentou entrar na Malasia, transportando pouco 

mais de 13 quilos de heroína, escondidos em uma asa delta desmontada.  
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III. O brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira foi preso em 2003, no aeroporto de Jacarta, com 

pouco mais de 13 quilos cocaína, escondidos em uma asa delta desmontada.  

IV. Archer fugiu do aeroporto e foi encontrado duas semanas após na Ilha de Sumbawa. Ele 

confessou o crime e disse ter recebido dez mil dólares para transportar a droga.  

V. A presidente Dilma Roussef, fez um pedido de clemência ao presidente Joko Widodo em favor 

do brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira, que foi negado, sob a alegação de que o processo 

respeitou as leis do país e que não havia razão para cancelar a aplicação da pena de morte. 

Juntamente com o brasileiro mais três pessoas foram fuziladas. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Estão corretas as afirmativas I, II e IV. 

B) Estão corretas as afirmativas I, III e V. 

C) Estão incorretas as afirmativas II e V.  

D) Estão incorretas as afirmativas III e V.  

 

Conhecimentos específicos 

 

21. Dados os itens sobre ações de Vigilância em Saúde estabelecidos pela Portaria nº 1.271 de 

2014, a qual define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de 

saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, no Art. 2º 

Para fins de notificação compulsória de importância nacional, considera alguns conceitos dentre os 

quais: 

I. Agravo: enfermidade ou estado clínico, independente de origem ou fonte, que represente ou possa 

representar um dano significativo para os seres humanos. 

II. Doença: qualquer dano à integridade física ou mental do indivíduo, provocado por circunstâncias 

nocivas, tais como acidentes, intoxicações por substâncias químicas, abuso de drogas ou lesões 

decorrentes de violências interpessoais, como agressões e maus tratos, e lesão autoprovocada. 

III. Evento de saúde pública (ESP): situação que pode constituir potencial ameaça à saúde pública, 

como a ocorrência de surto ou epidemia, doença ou agravo de causa desconhecida, alteração no 

padrão clínico- epidemiológico das doenças conhecidas, considerando o potencial de disseminação, 

a magnitude, a gravidade, a severidade, a transcendência e a vulnerabilidade, bem como epizootias 

ou agravos decorrentes de desastres ou acidentes. 

IV. Notificação compulsória: comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos 

médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou 
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privados, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde 

pública, podendo ser imediata ou semanal. 

V. Notificação compulsória imediata (NCI): notificação compulsória realizada em até 24 (vinte e 

quatro) horas, a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde 

pública, pelo meio de comunicação mais rápido disponível. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 

A) I, II, III, e V.  

B) III, IV e V. 

C) I, III e IV. 

D) IV e V. 

 

22. Atualmente, o câncer se constitui a segunda causa de morte por doença no Brasil e no mundo. 

Proporcionar cuidado e educação para estes pacientes e familiares representa um significante 

desafio para a Enfermagem. 

 A Sra. M.C.S. teve alta hospitalar no segundo dia de pós-operatório de mastectomia. Antes de ir 

para casa, discutiu com a enfermeira seu plano de alta. Referiu que nunca havia passado pela 

experiência de realizar curativo e manusear circuito de drenagem, de modo que não se sentia muito 

segura em relação aos cuidados a serem realizados em casa. Antes de deixar o hospital, foi 

agendado retorno para o ambulatório de enfermagem, a consulta médica, a de psicologia e a de 

nutrição. Evidenciado pela enfermeira do hospital o diagnóstico de enfermagem: “Déficit para o 

autocuidado relacionado ao conhecimento insuficiente sobre o cuidado da lesão, a prótese mamária, 

os sinais e os sintomas de complicações, as precauções com o braço e a mão, os recursos 

comunitários e o acompanhamento pós-alta, caracterizado por relato de situação nunca antes 

vivenciada”. 

Que prescrições de enfermagem no plano de alta hospitalar correspondem a este diagnóstico de 

enfermagem? 

I. Discutir e orientar para as medidas de autocuidado relacionadas à prevenção e monitoração de 

infecção em sítio cirúrgico e local de inserção do dreno a vácuo (na alta). 

II. Encorajar o contato com outras pacientes em situação semelhante e iniciar esta aproximação, se 

apropriado, na alta e durante os períodos em que a paciente retornar ao ambulatório de enfermagem. 

III. Orientar para a prevenção e redução do risco de linfedema (na alta). 

IV. Orientar a cliente a comunicar imediatamente qualquer sinal ou sintoma de complicação 

(presença de edema no membro afetado, dormência ou formigamento, movimento prejudicado da 
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mão ou do braço, calor ou vermelhidão, aumento e mudança da coloração sanguinolenta na 

drenagem do circuito) (na alta). 

Estão corretas apenas as afirmativas: 

A) I, II e III. 

B) I, e IV. 

C) II, III. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

23. A Portaria nº 963, de 27 de maio de 2013, redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Conforme esta portaria, a Atenção Domiciliar seguirá as seguintes 

diretrizes: 

I. Ser estruturada na perspectiva das Redes de Atenção à Saúde, tendo a atenção básica como 

ordenadora do cuidado e da ação territorial. 

II. Estar incorporada ao sistema de regulação, articulando-se com os outros pontos de atenção à 

saúde e com serviços de retaguarda. 

III. Ser estruturada de acordo com os princípios de ampliação do acesso, acolhimento, equidade, 

humanização e integralidade da assistência. 

IV. Estar inserida nas linhas de cuidado por meio de práticas clínicas cuidadoras baseadas nas 

necessidades do usuário, reduzindo a fragmentação da assistência. 

V. Adotar modelo de atenção centrado no trabalho de equipes multiprofissionais e 

interdisciplinares. 

VI. Estimular a participação ativa dos profissionais de saúde envolvidos, do usuário, da família e do 

cuidador. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 

A) I, III e V. 

B) III e V. 

C) III, V e VI. 

D) Todas estão corretas. 

 

24. Os princípios éticos são universalmente importantes para todas as práticas de saúde. 

Considerando os princípios éticos mais comuns, numere a coluna da direita de acordo com a 

esquerda. 

1. Beneficiência ou Benevolência. (   ) Princípio ético que preceitua liberdade individual a 
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2. Não maleficiência. 

3. Fidelidade. 

4. Justiça. 

5. Veracidade. 

6. Confidencialidade. 

7. Autonomia. 

 

 

 

 

 

cada um de determinar suas próprias ações, de acordo 

com suas escolhas. 

(  ) Princípio ético de salvaguardar a informação de 

caráter pessoal obtida durante o exercício de sua função 

como enfermeiro e manter o cunho de segredo  

profissional  dessa informação , não comunicando a 

ninguém confidencias pessoais feitas pelos pacientes. 

(    ) Princípio ético de dizer sempre a verdade, não mentir 

e nem enganar pacientes. 

(   ) Princípio ético de ser equitativo ou  justo, isto é, 

igualdade de trato entre iguais e tratamento diferenciado  

entre desiguais, de acordo com a necessidade individual. 

(    ) Princípio de criar confiança  entre o profissional e o 

paciente. 

(  ) Princípio ético de não causar mal ou danos aos 

pacientes.  

(    ) Princípio ético de fazer o bem e evitar o mal para o 

sujeito ou para a sociedade. 

 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) 1, 3, 2, 4, 6, 7, 5. 

B) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

C) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

D) 3, 2, 4, 1, 7, 6, 5. 

 

25. O principal enfoque da Teoria Ambientalista de Florence Nightingale era o controle do ambiente 

sobre o indivíduo, a família e a comunidade, tanto dos sadios quanto dos doentes. Em suas 

anotações ela cita os elementos do ambiente que devem ser equilibrados para a recuperação da 

saúde do paciente. Analise as afirmativas: 

I. Ar puro, limpeza. 

II. Claridade. 

III. Aquecimento, silêncio e pontualidade. 

IV. Assistência na oferta da dieta. 

Assinale a alternativa que apresenta as assertivas corretas: 
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A) Apenas a I e a II. 

B) A I, II, e III. 

C) Apenas a I, III e a IV. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

26. A resolução COFEN-358/2009, dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e 

a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados. Assinale a 

afirmativa incorreta. 

A) O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e 

recorrentes. 

B) A Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem) – processo deliberado, 

sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por 

finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas 

respostas em um dado momento do processo saúde e doença. 

C) Diagnóstico de Enfermagem – processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na 

primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de 

enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade 

humana em um dado momento do processo saúde e doença; e que constituem a base para a seleção 

das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados. 

D) Planejamento de Enfermagem é processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de 

mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do 

processo saúde doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o 

resultado esperado; e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do 

Processo de Enfermagem. 

 

27. Sobre algumas teorias administrativas que influenciaram o trabalho gerencial das organizações e 

no setor saúde e na enfermagem, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

(   ) A Teoria da Administração Científica de Frederick W. Taylor se caracterizou pelo olhar voltado 

às atividades de produção, ou seja, a “tarefa” que cada trabalhador deveria realizar. Desse modo, o 

trabalhador seria treinado para aperfeiçoar seu desempenho em determinadas tarefas e seria um 

“especialista” apenas naquela função. Como herança desta teoria, presente até os dias atuais, 

destaca-se: a ênfase no “como fazer”, a divisão do trabalho em tarefas, a excessiva preocupação 

com manuais de procedimentos, rotinas, normas, escalas diárias de distribuição de tarefas, 

fragmentação da assistência, dentre outros. 
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(   ) A Teoria Clássica de Fayol. Alguns princípios desta teoria: divisão de trabalho, autoridade e 

responsabilidade, disciplina, unidade de comando. Historicamente, os princípios dessa abordagem 

foram incorporados pela enfermagem das unidades de saúde, evidenciados pela fragmentação 

assistencial realizada na UBS (consultas, atendimento odontológico, sala de vacinação, 

procedimentos, grupos educativos), cumprimento das normas, rotinas e protocolos perdendo a 

integralidade das ações. 

(   ) A Teoria Burocrática de Max Weber identifica certas características da organização formal 

voltada exclusivamente para a racionalidade e para a eficiência. A disfunção burocrática trouxe 

descontentamento por parte da população com as regras estabelecidas (por exemplo, filas na porta 

do centro de saúde para pegar senha uma senha para ser atendido ou ter um dia do mês marcado 

para fazer agendamento de consultas no mês seguinte) e também dos administradores que caíram no 

emaranhado de suas próprias condutas, passando a emperrar o próprio sistema organizacional. 

(   ) Teoria das relações humanas combate o formalismo na administração e desloca o foco da 

administração para os grupos informais e suas inter-relações, oferecendo incentivos psicossociais, 

por entender que o ser humano não pode ser reduzido a esquemas simples e mecanicistas. 

Influenciada pelo movimento das relações humanas surge a discussão acerca da importância da 

liderança e da comunicação na formação do enfermeiro para qualificar o seu trabalho com o pessoal 

de enfermagem. 

Assinale a sequência correta: 

A) V, F, V, F. 

B) V, V, V, V.  

C) F, F, F, V. 

D) V, V, F, F.  

 

28. Considerados os itens sobre indicadores pactuados no Contrato Organizativo de Ação Pública 

da Saúde (COAP), de caráter universal. 

I. Proporção de óbitos nas internações por infarto agudo do miocárdio (IAM). 

II. Numero de unidades de Saúde com serviço de notificação de violência domestica, sexual e 

outras violências implantado. 

III. Proporção de internações por condições sensíveis a Atenção Básica (ICSAB).  

IV. Proporção de exodontia em relação aos procedimentos.  

Assinale a alternativa correta: 

A) I, II e III apenas. 

B) I, II, III e IV. 
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C) II, III, apenas. 

D) I, e IV apenas. 

 

29. Dados os itens sobre algumas das finalidades da sondagem vesical. 

I. Aliviar retenção urinária. 

II. Mensurar a urina residual na bexiga após micção. 

III. Esvaziar a bexiga para procedimentos cirúrgicos e/ou diagnósticos. 

IV. Permitir irrigação vesical. 

Com base nas afirmações acima, assinale a alternativa correta: 

A) I e IV, apenas. 

B) I, II e IV, apenas.  

C) I, II, III e IV.  

D) I, II e III, apenas. 

 

30. O Sistema Único de Saúde foi criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentada pelas 

seguintes leis: 

I. Lei n. 8.080, chamada Lei Orgânica da Saúde (LOS) de 19 de setembro de 1990. 

II. Lei n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990. 

III. Decreto n. 7.508, de 28 de junho de 2011. 

IV. Portaria SVS/MS n. 116, de 11 de fevereiro de 2009. 

Assinale a alternativa que apresenta as assertivas corretas: 

A) Apenas a I e a II. 

B) Apenas a I, II, e III. 

C) Apenas a I, III e a IV. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

31. A Unidade Básica de Saúde “UBS Jardim das Flores”, diagnosticou o seguinte problema na área 

da saúde da mulher: Problema: Baixa cobertura da assistência pré-natal. Descritores do problema: 

25% das gestantes iniciam o acompanhamento pré-natal dentro dos 120 dias preconizados pelo 

Ministério da Saúde; 75% das gestantes realizaram cinco consultas, enquanto o preconizado pelo 

Ministério da saúde é de no mínimo seis consultas; e 10% de taxa de abandono na assistência pré-

natal. Quanto ao plano de intervenções para este caso, marque (V) para as afirmativas verdadeiras e 

(F) para as falsas. 
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(   ) Realização de visita domiciliar pelo agente comunitário de saúde, para captação das gestantes 

no início da gestação. 

(    ) Monitoração dos indicadores de assistência pré-natal. 

(    ) Campanhas educativas  sobre a importância  e benefícios da assistência pré-natal. 

(    ) Controle dos faltosos com convocação e visita domiciliar.  

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) V, F, V, F.  

B) F, F, F, V. 

C) V, V, F, F.  

D) V, V, V, V. 

 

32. É o processo de enfermagem (PE) que confere o caráter prescritivo de Wanda Horta. Por meio 

dele é possível decidir quais elementos ou fatores (ações de cuidado ) serão necessários para que o 

determinado resultado seja atingido. O PE proposto é constituído por seis etapas. Dados os itens, 

I. No histórico de enfermagem são levantados os dados significativos (experiências prévias, 

sentimentos, problemas, preocupações, atendimento das necessidades básicas, etc. 

II. O diagnostico de enfermagem tem como objetivo determinar a assistência global de enfermagem 

que o ser humano deve receber. 

III. O plano assistencial é a identificação das necessidades básicas do ser humano que precisam de 

atendimento e a determinação por, pelas enfermeiras e enfermeiros”. 

IV. No plano de cuidados ou prescrição de enfermagem é então realizada a implementação daquilo 

que foi definido no plano assistencial. 

V. Na evolução de enfermagem realiza-se um relato diário das respostas do ser humano à assistência 

de enfermagem implementada. 

VI. No prognóstico de enfermagem, o enfermeiro estima a capacidade do ser humano em atender 

suas necessidades básicas. 

Assinale a alternativa que apresenta as assertivas corretas:  

A) Apenas a I, IV, V e IV. 

B) Apenas a I, II, III e VI. 

C) Apenas a I, III e IV. 

D) Todas as afirmativas estão corretas 
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33. A Portaria nº 1.271, de 06 de junho de 2014, define a Lista Nacional de Notificação 

Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e 

privados em todo o território nacional. É de notificação compulsória a ocorrência de: 

A) Acidente de trabalho com exposição a material biológico. 

B) Acidente vascular encefálico. 

C) Cânceres. 

D) Parvovirose. 

 

34. A consulta de enfermagem consiste em uma prática legitimada pelo Conselho Federal de 

Enfermagem desde 1986, como ação privativa do enfermeiro. Também, na Portaria nº 

______________________, que estabelece as diretrizes para a organização da Atenção Primária, a 

consulta de enfermagem é reforçada ao ser apresentada como atribuição do enfermeiro da equipe de 

saúde da família, devendo ser respaldada pelo gestor municipal, bem como orientada pelos 

protocolos assistências vigentes, principalmente no que se refere à solicitação de exames de 

prescrição de medicamentos. Para que a afirmação fique correta a lacuna deve ser preenchida com: 

A) 199, de 30 de janeiro de2014. 

B) 3.462/GM/MS, de 11 de novembro de 2010. 

C) 2.488 de outubro de 2011. 

D) 1.600/GM/MS, de 7 de julho de 2011. 

  

35. Dados os itens sobre as Hepatites Virais. 

I. As hepatites virais A e E são transmitidas pela via fecal-oral e estão relacionadas às condições de 

saneamento básico, higiene pessoal, qualidade da água e dos alimentos.  

II. As hepatites virais são doenças de notificação compulsória regular (em até 7 dias). Portanto, 

todos os casos confirmados e surtos devem ser notificados e registrados no Sistema de Informação 

de Agravos de Notificação (Sinan), utilizando-se a Ficha de Investigação das Hepatites Virais. 

III. Imunoglobulina – a imunoglobulina humana anti-hepatite tipo B (IGHAB) é indicada para 

pessoas não vacinadas, ou com esquema incompleto, após exposição ao vírus da hepatite B.  

IV. Recém-nascidos de mães portadoras do vírus da hepatite B devem receber a 1 ª dose da vacina 

contra hepatite B e imunoglobulina preferencialmente nas primeiras 48 horas de vida. Se estas 

normas forem devidamente obedecidas, a amamentação não é contraindicada.  

Assinale a alternativa correta: 

A) I, II e IV. 

B) I, II e III.  
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C) II e III.  

D) III e IV. 

  

36. A Portaria n.º 1101/GM em 12 de junho de 2002, que estabelece os parâmetros de cobertura no 

âmbito do Sistema único de Saúde, especifica o tempo de duração da consulta de enfermagem. 

Assinale a alternativa correta: 

A) 03 consultas/hora com carga semanal de 30 horas. 

B) 04 consultas/hora com carga semanal de 40 horas. 

C) 02 consultas/hora com carga semanal de 30 horas. 

D) 01 consultas/hora com carga semanal de 40 horas. 

 

37. A História Natural da Doença tem desenvolvimento em dois períodos sequenciados: Os 

períodos de pré-patogênese e patogênese. Assinale a opção incorreta. 

A) Os fatores sociais (socioeconômicos, sociopolíticos, socioculturais e psicossociais) e os fatores 

ambientais pertencem ao período de pré-patogênese. 

B) A interação estímulo-suscetível, alterações bioquímicas, histológicas e fisiológicas estão 

presentes no período de patogênese. 

C) Os sinais e sintomas fazem parte do período de pré-patogênese. 

D) Preconceitos e hábitos culturais, crendices, comportamentos e valores, valendo como fatores 

pré-patogênicos contribuintes para a difusão e manutenção das doenças.  

 

38. A frequência de consultas por faixa etária de acordo com o Ministério da Saúde deve ser de: 

I. Sete consultas de rotina no primeiro ano de vida (na 1ª semana, no 1º mês, 2º mês, 4º mês, 6º mês, 

9º mês e 12º mês),  

II. Duas consultas no 2º ano de vida (no 18º e no 24º mês) e, a partir do 2º ano de vida, consultas 

anuais, próximas ao mês do aniversário. 

III. Sete consultas de rotina no primeiro ano de vida (na 1ª semana, no 1º mês, 2º mês, 3º mês, 6º 

mês, 9º mês e 12º mês). 

IV. Três consultas no 2º ano de vida (no 18º, no 20º e no 24º mês) e, a partir do 2º ano de vida, 

consultas anuais, próximas ao mês do aniversário. 

Assinale a alternativa que apresenta as assertivas corretas: 

A) I e II apenas. 

B) I, e IV apenas.  

C) Somente a afirmativa III. 
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D) III e IV apenas. 

 

39. De acordo com o calendário de vacinação da rede pública de Santa Catarina, atualizado em 

janeiro de 2015, marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas. 

(   ) A vacina BCG – ID  tem indicação para formas graves de tuberculose. 

(  ) A vacina Pentavalente tem indicação para tétano, difteria, coqueluche, Haemophilus influenza B 

e hepatite B. 

(   ) A vacina Pneumo 10  tem indicação para Doença pneumocócica invasiva para os 10 sorotipos. 

(   ) A vacina  Tetra Viral tem indicação para sarampo, caxumba, rubéola e varicela. 

A) V, F, V, F. 

B) F, F, F, V. 

C) V, V, V, V. 

D) V, V, F, F. 

 

40. Conhecer causa do óbito infantil é importante para orientar as intervenções para a sua 

prevenção. Entre os menores de 1 ano de idade, os capítulos da Classificação Estatística  

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10) que apresentam maior 

destaque entre as causas de óbitos compreendem: 

I. Afecções perinatais. 

II. Malformações congênitas. 

III. Doenças infecciosas. 

IV. Doenças do aparelho respiratório. 

Assinale a alternativa correta: 

A) I, II e III apenas. 

B) I e III apenas.  

C) III e IV apenas. 

D) I, II, III e IV. 

 

 

 

 




