GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL SES no 001/2012

COMPETÊNCIA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
INSTRUÇÕES
1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (Conhecimentos Gerais +
Conhecimentos Específicos) é de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo destinado ao
preenchimento do cartão-resposta.
2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e a competência para a qual
se inscreveu, e transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local indicado. Examine se há
marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, reclame imediatamente ao
fiscal.
3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de
questões, no total de 40 (quarenta), está correta e se há imperfeições gráficas que possam
causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do
caderno de prova.
5. Cada questão objetiva é apresentada com 5 (cinco) alternativas de resposta (de “A” a “E”),
das quais apenas 1 (uma) é correta em relação ao enunciado.
6. Transcreva com caneta esferográfica, com tinta preta (preferencialmente) ou azul, as
respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para
efeito de correção. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro
de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato.
7. Na correção da prova objetiva será atribuída nota zero às questões não assinaladas no cartãoresposta ou que contenham mais de uma resposta, emendas e rasuras, bem como, àquelas
cuja resposta não coincida com o gabarito oficial.
8. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o
porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de
relógios, bonés ou similares, óculos escuros, de livros, de anotações, de impressos ou de
qualquer outro material de consulta.
9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta. Você só
poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo a partir das 16h. Os 3
(três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as respectivas provas e
retirar-se do local simultaneamente.
10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última
folha, o qual poderá ser destacado e levado com você.
___________________________________________
ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

INSCRIÇÃO

COMPETÊNCIA

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

CONHECIMENTOS GERAIS

Texto 1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Em um ambiente ruidoso e tomado por chips e placas robóticas, o brasileiro
Paulo Blikstein, 39 anos, produz inventos para a aula de ciências pelos quais passou a
ser conhecido e cortejado no meio acadêmico mundial. Não são grandes inovações
tecnológicas, mas experimentos bastante simples que o colocam em posição de
destaque. Na Universidade Stanford, onde comanda desde 2009 um laboratório com
25 pessoas, Blikstein cria maquininhas, como um sensor que a criança leva para casa
para acoplar à roda da bicicleta. Ele captura e armazena dados que serão o ponto de
partida para ensinar os conceitos de velocidade, tração e aceleração.
Formado em engenharia e um dos mais respeitados especialistas em
tecnologias aplicadas à educação, Blikstein já foi chamado para levar seus
experimentos a países como Senegal, México, Tailândia e Rússia. Atualmente, dez
escolas americanas fazem fila para receber laboratórios de alto nível, sob a consultoria
do brasileiro. Vivendo nos Estados Unidos há doze anos, ele acaba de ser laureado
com o Early Career Award, da National Science Foundation (NSF), o prêmio de maior
prestígio concedido a jovens docentes.
BETTI, Júlia. Veja. São Paulo: Abril, ed. 2254, ano 45, n. 5, p. 68, 1 dez. 2012. [Adaptado]

01) De acordo com o Texto 1, identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as proposições
abaixo.
(
(
(
(
(

) Paulo Blikstein é um famoso especialista em crianças com problemas de atenção.
) O texto trata principalmente de educação.
) Paulo Blikstein trabalha solitário num laboratório ruidoso e impecavelmente arrumado.
) Os inventos de Paulo Blikstein caracterizam-se por uma tecnologia complexa.
) Paulo Blikstein é um jovem docente bem-sucedido.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

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

02) Considere as proposições abaixo, com base no Texto 1.
O numeral “dez” (linha 11) é uma informação secundária, que poderia ser retirada do texto
sem prejuízo de seu conteúdo.
II - A expressão “pelos quais” (linha 02) é um elemento de coesão que se refere a “inventos”.
III - Na frase “Na Universidade Stanford, onde comanda ....” (linha 5), o conetivo “onde” poderia
ser substituído por “na qual” sem prejuízo gramatical ou de sentido.
I-

Assinale a alternativa CORRETA.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

Somente as proposições I e II estão corretas.
Somente as proposições I e III estão corretas.
Somente as proposições II e III estão corretas.
Somente a proposição III está correta.
Todas as proposições estão corretas.
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03) Assinale a ÚNICA alternativa em que é utilizada a linguagem figurada (com sentido
conotativo).
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

...um sensor que a criança leva para casa para acoplar à roda da bicicleta...
Um dos mais respeitados especialistas em tecnologias aplicadas à educação...
Atualmente, dez escolas americanas fazem fila para receber laboratórios de alto nível, ......
Blikstein já foi chamado para levar seus experimentos a países como.....
...o prêmio de maior prestígio concedido a jovens docentes.

04) Considerando o Texto 1, assinale com S (sim) os itens cujo segundo vocábulo poderia
substituir o primeiro, sublinhado no texto, sem alteração do sentido original, e com N (não)
aquelas que não admitiriam tal troca.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

ruidoso – barulhento
aula – conferência
armazena – guarda
partida – descida
sob – sobre
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

S–S–S–N–S
N–N–N–S–N
S–S–S–S–N
N–S–S–S–S
S–N–S–N–N

05) Preencha as lacunas de forma correta e coerente, tendo por inspiração o Texto 1.
Acadêmicos e docentes podem ser considerados termos ................. Isto não significa, no
entanto, que não ...................diferenças em suas atividades, principalmente em sua ênfase.
Paulo Blikstein, no entanto, parece .......................muito bem suas funções docentes e
acadêmicas. Tudo indica que, sendo jovem, não irá .................... tão cedo. Aliás, é
surpreendente que alguém tão jovem tenha conseguido ................... uma posição tão
importante na vida profissional.
Assinale a sequência CORRETA, em ordem sucessiva.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

a fins – hajam – combinar – aposentar – acender a
afins – haja – analisar – aposentar – subir
sinônimos – hajam – estudar – desistir – recorrer a
afins – haja – conjugar – aposentar-se – ascender a
afins – houveram – diferenciar – morrer – chegar a

SES 2012 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM

3

Texto 2
O dia da chegada de Irineu ao Rio de Janeiro foi todo novidades. À medida que o navio
se aproximava da terra, cresciam aos olhos dos viajantes as altas montanhas que dominam a
entrada da baía da Guanabara. O menino criado nas intermináveis planícies dos pampas
jamais vira algo tão imponente quanto aquele cenário. Seus olhos só se desviaram das
montanhas no ponto onde o navio cruzou a barra, entre o Pão de Açúcar e as fortalezas de
São João e Santa Cruz. A partir daí, havia atração maior: pela primeira vez pôde contemplar
uma cidade grande, imensamente maior do que as pequenas vilas gaúchas. Uma cidade tão
grande que se descortinava por partes. Primeiro avistou os sobrados de Botafogo, com seus
jardins bem cuidados em meio a ruas calmas. Um mundo elegante e silencioso, bairro só de
uns poucos ricos, que dava uma sugestão de majestade ao que viria pela frente.
Mas, enquanto o navio avançava, outras “cidades” menos nobres e mais ativas surgiam.
Centenas de casas de dois ou três andares pareciam ocupar todo o espaço, deixando muito
pouco para as ruas estreitas e abarrotadas de gente. No meio delas, espetadas aqui e ali, as
torres das igrejas, os arranha-céus da época.
O navio fundeou em frente a esse aglomerado, e Irineu embarcou num bote. Os
remadores apontaram para o lugar mais movimentado daquela balbúrdia. Por um momento, a
aproximação ia tornando a visão do lugar mais nítida, delineando objetos e ruídos. Mas quando
o bote encostou no ponto de desembarque, na beira do largo do Paço, essa nitidez já tinha se
dissolvido em confusão: o menino Irineu pisou em terra no lugar mais movimentado da maior
cidade do país (o Rio de Janeiro de 1823 tinha 110 mil habitantes, metade dos quais escravos).
CALDEIRA, Jorge. Mauá: empresário do império. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 55-56. [Adaptado]

06) Assinale a alternativa CORRETA.
Pela leitura do Texto 2 é possível afirmar que:
A. ( ) o autor conta como a cidade do Rio de Janeiro se apresentava no século XIX aos olhos
dos viajantes que ali chegavam por meio marítimo.
B. ( ) o narrador é um menino que sai dos pampas gaúchos e chega a uma cidade grande, a
maior do Brasil naquela época.
C. ( ) o autor afirma que metade da cidade do Rio de Janeiro, no início do século XIX, era
habitada por ricos e a outra metade da população era de escravos.
D. ( ) o segundo parágrafo descreve o centro da cidade, que se constituía de ruas estreitas, uma
grande concentração de casas baixas, igrejas e muitos arranha-céus.
E. ( ) há uma ordem na evolução do texto: primeiro apresenta o centro da cidade, depois a
paisagem dos bairros e finalmente são apresentadas as montanhas que dominam a
entrada da baía da Guanabara.
07) De acordo com o Texto 2, identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas
abaixo.
( ) Assim que os viajantes do navio avistaram terra, toda a cidade do Rio de Janeiro surgiu de
repente diante de seus olhos maravilhados.
( ) O navio em que Irineu viajava afundou ao aproximar-se da cidade, por isso ele embarcou num
bote e desembarcou na beira do largo do Paço.
( ) O autor refere-se a vários pontos da cidade do Rio de Janeiro, entre eles o Pão de Açúcar e o
bairro de Botafogo.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

F–F–V
F–V–V
F–V–F
V–V–F
V–F–V
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08) Assinale a alternativa CORRETA.
Na frase “O menino criado nas intermináveis planícies dos pampas jamais vira algo tão
imponente quanto aquele cenário”, as palavras sublinhadas podem ser substituídas, sem
alterar o sentido do Texto 2, por:
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

infinitas/impositivo.
extensas/majestoso.
incontáveis/grandiloquente.
memoráveis/oponente.
adoráveis/valente.

09) Assinale a alternativa CORRETA.
Na frase “A partir daí, havia atração maior: pela primeira vez pôde contemplar uma cidade
grande, imensamente maior do que as pequenas vilas gaúchas”, as palavras sublinhadas
podem ser classificadas, respectivamente, como:
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

verbo / substantivo / adjetivo / preposição.
verbo / substantivo / advérbio / adjetivo.
substantivo / adjetivo / advérbio / verbo.
verbo / preposição / adjetivo / substantivo.
substantivo /verbo / adjetivo / advérbio.

10) Assinale a alternativa na qual as duas afirmativas EQUIVALEM-SE pela classificação sintática
de seus termos.
A. ( ) a. O dia da chegada foi inesquecível.
b. O desembarque foi surpreendente.
B. ( ) a. O menino jamais vira cenário tão interessante.
b. O menino sempre viajava sozinho.
C. ( ) a. Pela primeira vez pôde contemplar uma cidade grande.
b. Pela última vez pensou em sua pequena vila gaúcha.
D. ( ) a. Centenas de casas pareciam ocupar todo o espaço.
b. Muitas igrejas apontavam suas torres para o espaço.
E. ( ) a. O menino pisou em terra no lugar mais movimentado da cidade.
b. O navio aportou lentamente.
11) Assinale a alternativa na qual a definição CORRESPONDE ao significado que a palavra
(sublinhada) apresenta no Texto 2.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

cenário – local onde decorre a ação de uma peça teatral.
fortalezas – seguranças.
balbúrdia – confusão, desordem.
descortinava – tirava a cortina.
majestade – título que se dá ao soberano de um Estado.

12) Assinale a alternativa que está CORRETAMENTE redigida segundo a concordância verbal.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

Em 1823 haviam 110 mil habitantes no Rio de Janeiro.
Na chegada do navio, surgiu altas montanhas diante dos olhos do menino.
Os viajantes não conseguiam conterem sua admiração.
Nos dias atuais, 110 mil habitantes é pouco para uma capital.
Deviam haver pessoas no navio que nunca haviam visto uma cidade grande.
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13) Considerando a Lei n. 8.080/90, relacione a coluna 1 com sua respectiva definição na
coluna 2.
I-

Vigilância Sanitária

II - Vigilância
Epidemiológica

III - Saúde do trabalhador

IV - Sistema
Saúde

Único

de

( ) Conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a
detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes de saúde individual ou
coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
( ) Conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e
municipais, da administração direta e indireta, e das
fundações mantidas pelo Poder Público.
( ) Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir
riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de
bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
( ) Conjunto de atividades que se destina, através das ações de
vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e
proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à
recuperação e à reabilitação da saúde dos trabalhadores
submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de
trabalho

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

IV – II – III – I
I – IV – II – III
II – IV – I – III
III – I – IV – II
I – III – IV – II

14) Sobre as instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde, de que trata a Lei n. 8.142/90,
assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas da frase abaixo.
____________, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por
____________, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde
na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões
serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em/na ____________.
A. ( ) A Conferência de Saúde – representantes dos vários segmentos sociais – esfera do
governo federal.
B. ( ) O Conselho de Saúde – representantes dos vários segmentos sociais – esfera do governo
municipal.
C. ( ) A Conferência de Saúde – representantes do governo, prestadores de serviço,
profissionais de saúde e usuários – esfera do governo federal.
D. ( ) O Conselho de Saúde – representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais
de saúde e usuários – cada esfera do governo.
E. ( ) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde – representantes dos vários segmentos
sociais – esfera do governo federal.
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15) Considerando a Lei n. 8.080/90, indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas
abaixo, no que diz respeito aos objetivos do Sistema Único de Saúde-SUS.
( ) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
( ) A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos
de interesse para a saúde e a participação na sua produção.
( ) 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.
( ) A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
( ) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

V–F–V–V–F
F–V–V–F–V
V–F–F–F–F
F–V–F–V–V
V–V–V–V–V
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) Assinale a alternativa CORRETA.
A. ( ) O banho de chuveiro é também conhecido como ablusão.
B. ( ) O banho de leito, por ser uma atividade de rotina, não requer planejamento e organização
dos materiais.
C. ( ) Na higiene íntima feminina, a limpeza deve ser realizada no sentido posterior-anterior.
D. ( ) Na higiene íntima masculina, o prepúcio não deve ser tracionado.
E. ( ) A finalidade do banho é a higiene e a limpeza da pele, pois neste momento são removidas
células mortas, sujidades e micro-organismos aderidos à pele.
17) Com relação ao atendimento da necessidade de alimentação, identifique se são verdadeiras
(V) ou falsas (F) as alternativas abaixo.
( )
( )
( )
( )
( )

Os pacientes impossibilitados de se alimentarem sozinhos devem receber ajuda da
enfermagem.
A higiene oral não precisa ser realizada após o final das refeições.
Os líquidos sempre devem ser oferecidos ao paciente para mantê-lo hidratado,
independentemente de seu estado.
A nutrição enteral é indicada para os pacientes que estão impossibilitados de se
alimentarem espontaneamente por meio de refeições normais.
Para introdução da sonda nasogástrica, a lubrificação deve ser realizada com solução
hidrossolúvel.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

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

18) Analise as afirmativas abaixo sobre a administração de medicamentos.
I.
II.

Todos os antibióticos têm potencial para desencadear efeitos colaterais de natureza irritativa.
Os medicamentos derivados do ácido salicílico são eficientes para diminuir a temperatura
febril e não possuem efeito irritante sobre a mucosa gástrica.
III. Após preparar o medicamento, o local deve estar em ordem e limpo, utilizando álcool a 70%
para desinfetar a bancada.
IV. Na administração de medicamentos por via oral e sublingual, devem ser observados o jejum,
o controle hídrico, náuseas e vômitos.
Assinale a alternativa CORRETA.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

Apenas as afirmativas I, II e III são corretas.
Apenas as afirmativas II e III são corretas.
As afirmativas I, II, III e IV são corretas.
Apenas as afirmativas III e IV são corretas.
Apenas as afirmativas I, III e IV são corretas.
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19) Assinale a alternativa CORRETA.
A. ( ) Ao dobrar firmemente o braço você fará um movimento de extensão.
B. ( ) Tonicidade é o estado em que o músculo apresenta vigor ou energia; o seu oposto é a
flacidez.
C. ( ) A musculatura estriada é responsável pelo movimento de órgãos, como o esôfago, o
estômago e os intestinos, que se contraem lentamente, independentemente de nossa
vontade.
D. ( ) O músculo bucinador é responsável pelos movimentos de abrir e fechar dos olhos.
E. ( ) Os músculos grande glúteo e quadríceps fazem parte da musculatura do tronco.

20) Sobre o cuidado perioperatório, é CORRETO afirmar que:
A. ( ) para prevenir a infecção hospitalar, basta que a equipe de enfermagem use aventais
esterilizados.
B. ( ) tricotomia consiste na introdução de um líquido no intestino para promover o seu
esvaziamento.
C. ( ) todas as condutas de enfermagem devem proporcionar conforto, segurança e o menor
risco de infecção ao paciente, bem como esclarecer ao mesmo sobre os procedimentos
que serão realizados.
D. ( ) o momento transoperatório compreende o momento de recepção do paciente na unidade
de internação até a sua saída do centro cirúrgico.
E. ( ) a sequência do tempo cirúrgico consiste da diérese e da sutura.

21) Assinale a alternativa CORRETA.
A. ( ) A raquianestesia está contraindicada para cirurgias na região abdominal e de membros
inferiores.
B. ( ) Na anestesia peridural, o agente anestésico é depositado no espaço subaracnoide da
região lombar.
C. ( ) Na anestesia geral administra-se o agente anestésico por via inalatória, endovenosa ou
combinado (inalatória e endovenosa).
D. ( ) No período pós-operatório imediato, pode ocorrer o soluço, tendo em vista a sonolência
em que o paciente se encontra.
E. ( ) No período pós-operatório, o paciente deve ser orientado para permanecer imóvel para
evitar as complicações vasculares.
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22) Em relação à dengue, tem sido observado um padrão sazonal de incidência coincidente com o
verão, devido à maior ocorrência de chuvas e ao aumento da temperatura nessa estação. É
mais comum nos núcleos urbanos, onde é maior a quantidade de criadouros naturais.
Entretanto, a doença pode ocorrer em qualquer localidade, desde que exista população
humana suscetível, presença do vetor e o vírus seja introduzido.
Em relação a esta doença, é CORRETO afirmar que:
I.

é uma doença infecciosa febril aguda, que pode se apresentar de forma benigna ou grave.
Isso vai depender de diversos fatores, entre eles: o vírus e a cepa envolvidos, infecção
anterior pelo vírus da dengue e fatores individuais como doenças crônicas (Ex.:diabetes,
asma brônquica, anemia falciforme).
II. a doença é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, uma espécie hematófaga
originária da África que chegou ao continente americano na época da colonização. Porém
existe transmissão também pelo contato de um doente ou suas secreções com uma pessoa
sadia, bem como com fontes de água ou alimento.
III. a pessoa acometida pela doença pode apresentar sintomas como: febre, dor de cabeça,
dores pelo corpo, náuseas ou até mesmo não apresentar qualquer sintoma. O aparecimento
de manchas vermelhas na pele, sangramentos (nariz, gengivas), dor abdominal intensa e
contínua, e vômitos persistentes podem indicar a evolução para dengue hemorrágica.
IV. a dengue é uma doença infecciosa causada por um arbovírus; existem três tipos diferentes de
vírus da dengue: DEN-1, DEN-2, DEN-3.
V. a melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais
propícios para a criação do mosquito transmissor da doença. Para isso, é importante não
acumular água em latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus
velhos, vasinhos de plantas, jarros de flores, garrafas, caixas d´água, tambores, latões,
cisternas, sacos plásticos e lixeiras, entre outros.
Assinale a alternativa CORRETA.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
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23) A esquistossomose mansoni é uma doença parasitária; a magnitude de sua prevalência,
associada à severidade das formas clínicas e a sua evolução conferem a esta doença uma
grande relevância como problema de saúde pública.
Em relação a esta doença, é CORRETO afirmar que:
I.

a esquistossomose é uma doença transmissível, parasitária, causada por vermes
trematódeos do gênero Schistosoma mansoni. O parasita, além do homem, necessita da
participação de caramujos de água doce para completar seu ciclo vital.
II. na fase adulta, o parasita vive nos vasos sanguíneos do intestino e fígado do hospedeiro
definitivo, o homem.
III. os sintomas na fase aguda podem ser: febre, dor na cabeça, calafrios, suores, fraqueza, falta
de apetite, dor muscular, tosse e diarreia. Em alguns casos, o fígado e o baço podem inflamar
e aumentar de tamanho. Na forma crônica, a diarreia se torna mais constante, alternando-se
com prisão de ventre, e pode aparecer sangue nas fezes. Além disso, o paciente pode
apresentar emagrecimento e endurecimento do fígado, com aumento do seu volume,
conhecido popularmente como barriga d’água.
IV. o modo de transmissão ocorre através da eliminação dos ovos do verme pelas secreções
humanas como: fezes, urina e vômito. Em contato com a água, os ovos eclodem e liberam
larvas, que infectam os caramujos, hospedeiros intermediários, que vivem nas águas doces.
Após quatro semanas as larvas abandonam o caramujo e ficam livres nas águas naturais. O
contato dos seres humanos com essas águas é a maneira pela qual a doença é adquirida.
V. importante ressaltar que já existe vacina contra a esquistossomose. A prevenção também
consiste em evitar o contato com águas onde existam os caramujos hospedeiros
intermediários infectados.
Assinale a alternativa CORRETA.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas II, III e V estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

24) Apesar do declínio observado no Brasil, a mortalidade infantil permanece como uma grande
preocupação da saúde pública. Os níveis atuais são considerados elevados e incompatíveis
com o desenvolvimento do País, além de que há sérios problemas a superar, como as
persistentes e notórias desigualdades regionais e intraurbanas, com concentração dos óbitos
na população mais pobre. Em relação a este contexto, considerando as doenças que
representam o maior índice de mortalidade infantil, em crianças menores de cinco (5) anos, no
Brasil, assinale a alternativa CORRETA.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

Bronqueolite e desidratação.
Tétano e diarreia.
Pneumonia e diarreia.
Bronqueolite e dengue.
Sarampo e desidratação.
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25) O crescimento ocorre de maneira diferente em cada fase da vida. Em relação ao crescimento
da criança, relacione a coluna 1 com a coluna 2.

I.

Coluna 1
Fase intrauterina

II.

Fase do lactente

III. Fase pré-púbere

IV. Fase puberal

Coluna 2
( ) Os fatores genéticos e hormonais (hormônio de crescimento) têm
maior relevância. É importante lembrar que a velocidade do
crescimento, apesar de mais estável, também sofre oscilações.
( ) Os principais fatores implicados no crescimento da criança são os
nutricionais e ambientais; os fatores genéticos e o hormônio de
crescimento têm menor atuação. O padrão familiar de estatura tem
pouca importância no crescimento.
( ) O crescimento ocorre mais cedo nas meninas do que nos meninos,
porém o estirão nos meninos é maior. A aceleração do
crescimento está relacionada, principalmente, aos esteroides
sexuais e ao hormônio de crescimento.
( ) O final dessa fase é caracterizado por baixa velocidade de
crescimento e intenso ganho ponderal.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

IV – I – III – II
I – II – III – IV
III – II – IV – I
III – IV – II – I
IV – III – II – I

26) Com o avanço do conhecimento e o desenvolvimento tecnológico, observa-se o emprego
crescente de tratamentos invasivos e cuidados médicos e de enfermagem intensivos para
manter a vida dos recém-nascidos gravemente enfermos. Se, por um lado, tais tratamentos
mantêm os bebês vivos, por outro lado ocasionam, muitas vezes, dor e sofrimento. No
período neonatal, os estímulos dolorosos se manifestam em múltiplos órgãos e sistemas. Em
relação à dor no período neonatal, analise as alternativas abaixo.
I.

Ocorre, em geral, aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, e diminuição da
motilidade gástrica.
II. As respostas comportamentais à dor também são evidenciadas no período neonatal,
destacando-se o choro, a movimentação da face, a atividade corporal e o estado do sono e
vigília.
III. Os neonatos a termo e pré-termo respondem a procedimentos dolorosos com flexão e adução
de membros superiores e inferiores, arqueamento do tronco e do pescoço, associados a
caretas, choro ou ambos.
IV. Achados recentes sugerem que a exposição repetida a estímulos dolorosos no período
neonatal pode transformar a natureza da experiência da dor e a sua expressão na infância e,
talvez, na vida adulta.
V. A avaliação da dor na população neonatal não é tarefa fácil; a natureza subjetiva da
experiência dolorosa e a existência de poucos instrumentos confiáveis, válidos e com
aplicabilidade clínica para mensurar a presença e a intensidade da dor, são barreiras difíceis
de transpor.
Assinale a alternativa CORRETA.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
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27) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo.
M. F. tem prescrito 6 mg de decadron intramuscular às 18 horas. Na unidade de internação
estão disponíveis somente 4 mg/ml em frasco de 2,5 ml. Quanto deve ser administrado para
que o paciente receba a dose prescrita?
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

2,4 ml.
0,6 ml.
1,8 ml.
1,5 ml.
2 ml.

28) Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é proibido ao profissional de
enfermagem:
A. ( ) promover e ser conivente com a injúria, a calúnia e a difamação de membro da equipe de
enfermagem, equipe de saúde e de trabalhadores de outras áreas, de organizações da
categoria ou instituições.
B. ( ) recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnico-científica,
ética e legal.
C. ( ) ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao
exercício profissional.
D. ( ) aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação a sua
prática profissional.
E. ( ) apoiar iniciativas que visem à defesa dos direitos e interesses da categoria e da sociedade.

29) Correlacione as colunas abaixo sobre o sistema gastrointestinal.

I.

Coluna 1
faringe

( )

II. estômago
III. esôfago

( )
( )

IV. intestino grosso

( )

Coluna 2
inclui, em suas funções, a absorção do excesso de água e
eletrólitos, armazenamento dos resíduos alimentares e
eliminação dos produtos residuais na forma de fezes.
canal que conduz o alimento até o estômago.
auxilia na deglutição ao prender o alimento e impulsioná-lo no
sentido do esôfago.
é uma estrutura colabável, semelhante a uma bolsa, na porção
superior esquerda da cavidade abdominal, abaixo do diafragma.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

II – IV – III – I
IV – III – I – II
III – IV – I – II
IV – III – II – I
I – II – III – IV
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30) Assinale a alternativa CORRETA.
Segundo o calendário de vacinação infantil, a vacina tríplice viral protege contra:
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

difteria, tétano e pertússis.
difteria, tétano e haemophilus.
sarampo, catapora e rubéola.
difteria, sarampo e rubéola.
sarampo, caxumba e rubéola.

31) São medidas para facilitar o esvaziamento da bexiga:
I.
II.
III.
IV.

proporcionar privacidade ao paciente.
abrir uma torneira próxima ao paciente de modo que ele escute o som da água escorrendo.
derramar água fria sobre a genitália do paciente.
aplicar bolsa de gelo na região inferior do abdômen ou estimular banho frio.
Assinale a alternativa CORRETA.

A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
Somente a afirmativa II está correta.
Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas II e IV estão corretas.

32) Sobre as vias de administração de medicamentos, é CORRETO afirmar que:
A. ( ) a via subcutânea é indicada principalmente para medicamentos que necessitam de
absorção lenta e contínua.
B. ( ) a aplicação de injeções por via intramuscular pode ser realizada nas seguintes regiões:
ventro-glútea, face antero-lateral da coxa, dorso-glútea e deltoidea. A região dorso-glútea
é, em todas as situações, o local de primeira escolha para a aplicação de injeção
intramuscular.
C. ( ) a via endovenosa permite a administração de grandes volumes de líquidos
concomitantemente; apresenta riscos mínimos de contaminação, com diminuição das
infecções.
D. ( ) a via oral é de grande utilidade para a administração de medicamentos irritantes da
mucosa gástrica.
E. ( ) a via intradérmica é utilizada em larga escala para aplicação de injeções de heparina e
para a realização de testes alérgicos.
33) Assinale a alternativa CORRETA.
Durante o procedimento de entubação orotraqueal, são algumas das funções do técnico em
enfermagem:
A. ( ) disponibilizar o material de aspiração conectado à rede de vácuo; aspirar as vias aéreas,
se necessário; fixar a cânula orotraqueal.
B. ( ) disponibilizar o material de aspiração conectado à rede de vácuo; escolher o tamanho da
cânula orotraqueal a ser utilizada; fixar a cânula orotraqueal.
C. ( ) aspirar as vias aéreas, se necessário; fixar a cânula orotraqueal; auscultar o paciente para
certificar a posição da cânula nas vias aéreas.
D. ( ) auscultar o paciente para certificar a posição da cânula nas vias aéreas; ventilar o
paciente, quando solicitado; verificar a integridade do cuff da sonda orotraqueal.
E. ( ) ventilar o paciente, quando solicitado; verificar a integridade do cuff da sonda orotraqueal;
escolher o tamanho da cânula orotraqueal a ser utilizada.
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34) Sobre a administração de oxigênio (O2) por cateter, é CORRETO afirmar que:
A. ( ) o umidificador deve estar até a metade, ou até o nível indicado pelo fabricante, com água
destilada estéril ou soro glicosado a 5%.
B. ( ) o fluxômetro marca a quantidade de litros de oxigênio/minuto.
C. ( ) o intermediário de borracha ou silicone (esterilizado) deve ter mais de 3 m, pois a pressão
de O2 diminui com o aumento do espaço morto.
D. ( ) para saber o tamanho do cateter de O2 que deve ser introduzido na narina do cliente,
deve-se medi-lo do lóbulo da orelha à ponta do nariz e dividir esta medida por 3.
E. ( ) antes de introduzir o cateter na narina do cliente deve-se umedecê-lo com solução de
glicose a 5%.
35) Sobre a administração de medicações, é CORRETO afirmar que:
A. ( ) as 5 certezas que se deve ter ao administrar medicamentos são: cliente certo,
medicamento certo, dose certa, data certa e hora certa.
B. ( ) as medicações administradas por via intramuscular são absorvidas mais rapidamente do
que as injetadas por via subcutânea ou intradérmica.
C. ( ) em situações de emergência, a enfermagem pode atender prescrição verbal, que deverá
ser transcrita logo que possível pelo médico que orientou a administração.
D. ( ) após a administração de medicamentos por sonda nasogástrica é necessário lavar a
sonda com 100 a 200 ml de água ou solução fisiológica a 0.9%.
E. ( ) em pacientes que possuam paralisia, é indicada a aplicação de medicações por via
intramuscular em locais com diminuição ou ausência de sensibilidade para evitar a dor.
36) Em relação aos cuidados de enfermagem ao paciente com diabete melito (DM), analise as
afirmativas abaixo.
I.
II.
III.

IV.
V.

O rodízio na aplicação de insulina deve ser realizado para evitar complicações tais como
hipertrofia ou atrofia no local.
A ação da insulina regular é lenta e sua composição é leitosa, razão pela qual deve ser
administrada antes das refeições.
Hipoglicemia é a diminuição dos níveis glicêmicos – com ou sem sintomas – para valores
abaixo de 60 a 70 mg/dl. Geralmente essa queda leva a sintomas neuroglicopênicos (fome,
tontura, fraqueza, dor de cabeça, confusão, coma, convulsão) e a manifestações de
liberação do sistema simpático (sudorese, taquicardia, apreensão, tremor), e requer controle
dos sintomas para prevenir complicações.
Orientar o paciente a fazer uso de sapatos confortáveis, macios e sem costura são
orientações importantes para prevenção do pé diabético.
A administração de insulina regular deve ser realizada somente pela via subcutânea.
Assinale a alternativa CORRETA.

A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
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37) Em relação à lavagem das mãos, analise as afirmativas abaixo.
I.

Lavar as mãos é o procedimento mais simples e importante para prevenir a infecção
hospitalar.
II. No uso de torneiras com contato manual para fechamento, deve-se sempre utilizar papel
toalha.
III. O uso coletivo de toalhas de tecido é contraindicado, pois estas permanecem úmidas,
favorecendo a proliferação microbiana.
IV. Deve-se evitar água muito quente ou muito fria a fim de prevenir o ressecamento da pele.
V. A higienização antisséptica das mãos tem a finalidade de promover a remoção de sujidades e
micro-organismos, reduzindo a carga microbiana das mãos com auxílio de um antisséptico.
Assinale a alternativa CORRETA.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

38) O cuidado de enfermagem ao paciente com tratamento quimioterápico exige a identificação
dos efeitos colaterais, para a determinação dos cuidados a serem prestados, pois a
administração de quimioterapia tem a finalidade de destruir as células cancerígenas.
Entretanto, seu efeito no organismo traz efeitos adversos e nocivos a curto, médio e longo
prazo. Em relação à quimioterapia e seus efeitos colaterais, analise as afirmativas abaixo.
I.

A presença de urticária e a hiperpigmentação em alguns casos está relacionada à alta taxa de
renovação celular causada pela quimioterapia a nível sistêmico.
II. A alopecia é uma toxicidade dermatológica da quimioterapia em nível sistêmico. Inicia-se,
geralmente, 2 a 3 semanas após o início do tratamento.
III. A administração de quimioterapia via intravenosa é a mais comum, com absorção mais rápida
e alcance de níveis séricos precisos. Requer técnica asséptica e rodízio da área de aplicação
da punção periférica, com avaliação frequente e criteriosa do acesso venoso na
administração de antineoplásicos irritantes e vesicantes para evitar flebite.
IV. Náuseas, vômitos, flebite e fadiga são alguns sintomas imediatos da quimioterapia.
V. A anemia é o sintoma mais frequente no paciente oncológico, que pode ser consequência do
tratamento ou da própria doença, principalmente em pacientes com doença avançada.
Assinale a alternativa CORRETA.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas.
Somente as afirmativas III e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
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39) O paciente com diagnóstico de acidente vascular cerebral (AVC) está sujeito a múltiplas
complicações e o tratamento focaliza o início imediato da reabilitação para quaisquer déficits.
Os cuidados de enfermagem direcionados a um paciente idoso com AVC incluem:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

observar o nível de consciência e a presença de hemiparesia para avaliar a evolução do
quadro clínico.
realizar um esquema regular de mudança de posição para minimizar a pressão e evitar
ruptura cutânea.
encorajar a diminuição da ingesta hídrica para evitar incontinência urinária.
medir frequentemente a pressão arterial para controlar a hipotensão.
realizar higiene oral para evitar acúmulo de alimentos na boca.
observar regurgitação de alimentos ou líquidos em decorrência do comprometimento da boca,
língua, palato, laringe e faringe.
Assinale a alternativa CORRETA.

A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas II e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, II, V e VI estão corretas.
Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II, V e VI estão corretas.
Somente as afirmativas V e VI estão corretas.

40) Sobre a comunicação no trabalho de enfermagem, analise as afirmativas abaixo.
I.

As anotações de enfermagem são o meio utilizado por ela para informar sobre a assistência
prestada e, como consequência, uma fonte disponível para avaliação da eficiência e eficácia
dessa assistência.
II. Registrar corretamente as situações que envolvem o doente é uma responsabilidade somente
dos técnicos e auxiliares de enfermagem.
III. As anotações de enfermagem fornecem dados que servem de fonte de investigação e
pesquisa para os profissionais da área da saúde e de outras áreas afins.
IV. Apresentar-se ao paciente, explicar o que vai ser realizado e solicitar a autorização para a
realização dos cuidados facilita o processo comunicacional entre profissional e paciente.
V. Os registros realizados no prontuário do paciente torna-se um documento legal de defesa dos
profissionais, devendo, portanto, estar imbuídos de autenticidade e de significado legal.
Assinale a alternativa CORRETA.
A. (
B. (
C. (
D. (
E. (

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, III, IV e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
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