Prefeitura de Florianópolis
Concurso Público • Edital 009/2019
http://florianopolis.fepese.org.br

S02

CADERNO
D E P R O VA

Enfermeiro

Instruções

Para fazer a prova você usará:
 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!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 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.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de
prova completo e o cartão-resposta devidamente
preenchido e assinado.

17 de novembro

50 questões

14h30 às 18h30

4h de duração*

PÚBLICO

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento
do cartão-resposta.

ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO

Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.

.
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Língua Portuguesa

10 questões

1. Leia a tirinha.

2. Leia o texto.
[…] a fisionomia de José Maria estava tão transtornada que o padre, também de pé, começou a recuar,
trêmulo e pálido. “Não, miserável! não! tu não me fugirás!” bradava José Maria, investindo para ele. Tinha os
olhos esbugalhados, as têmporas latejantes; o padre ia
recuando… recuando…
Machado de Assis

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ).
(
(
(
(
(
(

https://www.google.com

Analise as afirmativas abaixo em relação à tirinha.
1. O humor da tirinha reside no fato de a namorada perceber, na fala do namorado, os problemas gramaticais e não gostar deles.
2. Em sua fala, a namorada faz referência à colocação pronominal.
3. O namorado faz a colocação pronominal
errada em todas as falas.
4. Para corrigir suas falas, o namorado deveria
usar a ênclise em todas as falas.
5. Para corrigir a frase: “Nunca deixe-me!” será
necessário usar a próclise, assim: ”Nunca me
deixe”.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

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

) As aspas foram usadas para indicar a fala de
um personagem.
) José Maria era o nome do padre que estava
trêmulo e pálido.
) Na frase: “Não, miserável!”, a vírgula foi usada
para separar um vocativo.
) A vírgula antes de “investindo” é optativa.
) José Maria estava de pé.
) Em “tu não me fugirás”, o emprego do tempo
verbal indica uma ação certa a acontecer; é,
pois, o futuro do presente do indicativo.

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

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

V•V•F•F•V•V
V•F•V•F•V•V
F•V•F•V•F•F
F•F•V•V•V•V
F•F•V•F•F•F

3. Apenas uma alternativa apresenta-se com acentuação e ortografia corretas. Assinale-a.
a.
b.
c.
d.

Houve concenso naquela sessão plenaria.
Sempre quiz fazer parte da exceção à regra.
A aterrissagem foi tranquila, tanto quanto o voo.
Que eles viajem bem e que vejam a jibóia tão
famosa.
e. SQUARE Esses frascos contém substância tóxica, esplendidamente acomodada.
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
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4. Leia o texto.

6. Leia o texto.

Ontem levava a domicílio uma encomenda solicitada.
Estava a dirigir pela estrada quando, a um metro de
minha vista, observei a sinaleira que estava intermitente. Falei a pessoa que estava comigo no carro: “se
não estou atenta a sinalização, com certeza, teria
problemas”.

Em uma delegacia…

Analise as afirmativas abaixo em relação ao texto.
1. No texto há a necessidade de duas crases.
2. O texto está corretamente redigido.
3. O texto dá exemplo de que a crase ocorre
quando há a junção do artigo “a” e a preposição “a”.
4. Diante de palavra feminina sempre ocorre
crase.
5. A pontuação do texto está correta.

— Quero comunicar o desparecimento de um polvo…
— A polícia só se mobiliza após 24h!
— Foi ontem …
— Alguma briga em casa? Ele já sumiu antes? Apresentava olhos vermelhos, comportamento arredio, notas
baixas na escola…?
— Por que tanta pergunta?
— Sabe quantos casos de polvos desaparecidos temos
aqui por dia, meu amigo?
Laerte Laerte

Analise as afirmativas abaixo em relação ao texto.
1. O diálogo pode ser considerado irreal considerando uma das falas do delegado.
2. Temos, no texto, nas palavras sublinhadas,
exemplo da regra geral de concordância
nominal.
3. Se na porta da delegacia, o senhor encontrasse uma placa com os seguintes dizeres:
“Hoje, entrada é proibida!”, veria uma placa
corretamente escrita e não entraria.
4. A crase é obrigatória em indicativo de horas,
como em: Começa a sessão às 24h. Igual uso
obrigatório tem-se em: “O depoimento está
marcado para às 24h”.
5. Na frase: “Alguma briga em casa?”, a palavra
sublinhada não é o verbo “brigar”.

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

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

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

5. Escolha a forma verbal (entre parenteses) correta.
 Se eu (depuser/depor), serás condenado!
 (Acodimos/Acudimos) o aluno que se
machucou.
 Quando eu (vir/ver) o diretor, falarei com ele.
 Quando olhei para trás, a água
(invadira/invadiu) as lojas.
 Eu (reavi/reouve) meus pertences.
Assinale a alternativa que indica corretamente as
formas verbais.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

depuser • acudimos • vir • invadira • reouve
depuser • acodimos • vir • invadira • reouve
depor • acudimos • ver • invadiu • reouve
depor • acudimos • ver • invadira • reavi
depor • acodimos • ver • invadiu • reavi
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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7. Avalie as frases quanto à regência verbal, e coloque
( C ) para correta, e ( E ) para errada.
( ) Custo a crer que não virás ao meu aniversário.
( ) Precisei bem o problema e será dada a
solução.
( ) Pago a divida para o devedor.
( ) A rua que minha amiga mora é um verdadeiro
jardim.
( ) A aluna cuja atitude louvável me referi, compareceu hoje.
( ) Aviso a quem interessar possa que o pagamento sairá hoje.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

C•C•E•E•E•C
C•E•C•E•C•E
E•C•C•C•E•E
E•C•C•E•E•C
E•E•C•C•C•E

8. Sobre o uso dos pronomes, assinale a alternativa
correta.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

Esta sua blusa lhe caiu bem.
Todo o aluno merece atenção.
Quero falar consigo agora, João!
Entre eu e você, não haverá discórdias.
Gosto de chocolate quente e sorvete; este no
verão, aquele no inverno pois aquece até a alma.

10. Leia o hipotético documento padrão ofício, endereçado ao Presidente da Assembleia Legislativa; nele
há lacunas que precisam ser preenchidas.
               ,
Apresentamos a                o
projeto para a ampliação de vagas nesta instituição
para ser discutido na próxima reunião ordinária dessa
Casa, conforme sua solicitação. Esperamos que, depois
de uma crítica discussão, haja a aprovação do que foi
proposto.
                ,
Zeferino da Silva
Coordenador de Planejamento Institucional
Assinale a alternativa que apresenta correto preenchimento das lacunas.
a. SQUARE Senhor • Vossa Senhoria • Cordialmente
b. SQUARE Presidente • Vossa Excelência • Cordialmente
c. Check-square Senhor Presidente • Vossa Excelência •
Respeitosamente
d. SQUARE Senhor Presidente • Vossa Senhoria •
Atenciosamente
e. SQUARE Caro Senhor • Vossa Excelência •
Respeitosamente

Aspectos históricos, geográficos,
econômicos e culturais

5 questões

11. Analise o texto abaixo:
9. Assinale a alternativa que está em conformidade
com a norma culta.
a. SQUARE Vim à festa mas não lhe vi.
b. Check-square Houve muitos problemas naquela reunião.
c. SQUARE O almoço beneficiente foi servido às 12hs em
ponto.
d. SQUARE Colocaram um impecilho para mim usar a sala
de reuniões.
e. SQUARE Segue anexo a esta carta todas as fotografias
solicitadas.

A população catarinense estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para o ano de
2019, indica um número superior a      milhões
de habitantes, com um crescimento de 1,3 na população, puxado especialmente por cidades localizadas
no              do Estado.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

6,5 • Meio-Oeste
7 • Litoral Norte
7,3 • Planalto Norte
8,0 • Vale do Itajaí
8,5 • Extremo-Oeste
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12. O Instituto Brasileiros de Geografia e Estatística
divulgou, em agosto de 2019, as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros.
Estima-se que o Brasil tenha mais de 210 milhões de
habitantes e uma taxa de crescimento populacional
de 0,79% ao ano, apresentando          do
crescimento quando comparado ao período 2017/2018.
O mesmo instituto informa que é superior a      
mil pessoas a população estimada do Município de
Florianópolis, em 2019.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

queda • 500
equilíbrio • 507
crescimento • 510
desaceleração • 512
estagnação • 550

14. Identifique, na lista de fenômenos históricos
abaixo, aqueles que envolveram populações do Planalto ou do Oeste de Santa Catarina.
1.
2.
3.
4.

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

(

1. No passado, seu território foi disputado por
espanhóis e portugueses.
2. Sua atual área territorial é superior a
95.730,000 km².
3. As festas de caráter étnico evidenciam as
influências dos colonizadores europeus.
4. A indústria do turismo é a principal fonte de
arrecadação das cidades litorâneas como
Florianópolis e Itajaí.
5. Sua população estimada em 2019 é superior a
7 milhões de habitantes.

(

(

(

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

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

15. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) sobre conflitos bélicos contemporâneos.

13. Analise as afirmativas abaixo sobre o Estado de
Santa Catarina.

a.
b.
c.
d.
e.

Tropeirismo.
Novembrada.
Coluna Prestes.
Contestado.

(

) A guerra na Síria se tornou ainda mais violenta
e complexa com as interferências de países
como a Rússia, os Estados Unidos, o Irã e a
Turquia, entre outros.
) Com a retirada das tropas estadunidenses do
Iraque, em 2011, grupos políticos dominados
por facções xiitas ou sunitas continuam se
enfrentando.
) A Somália sofre uma intervenção das forças
da União Africana, que pois fim aos conflitos
que duravam mais de 30 anos e vitimaram
2 milhões de civis.
) Os conflitos entre Israel e Palestina têm se
limitado a manifestações pacíficas, como
ocorreu este ano em Gaza, durante a Marcha
do Retorno.
) Na Nigéria, os conflitos que ocorrem desde
2009, entre cristãos e muçulmanos, envolvem
também lutas por terras e riquezas naturais.

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

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

V•V•F•F•V
V•F•V•V•F
V•F•F•V•V
F•V•V•V•V
F•V•V•F•V
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Legislação Municipal

5 questões

16. A Lei Complementar no 63/2003 reconhece como
Entidade:
a. SQUARE As empresas públicas de direito público e da
Administração Direta.
b. Check-square A autarquia e a fundação pública-pessoas jurídicas de direito público integrantes da Administração Indireta do Município.
c. SQUARE A autarquia, pessoa jurídica de direito privado,
integrante da Administração Direta municipal.
d. SQUARE A fundação, pessoa jurídica de direito privado, integrante da Administração Direta do
Município.
e. SQUARE A autarquia e a Sociedade de Economia Mista,
ambas de direito público, pertencentes à Administração Direta.

17. Conforme a Lei Complementar no 63/2003:
a. SQUARE O servidor responde apenas penalmente pela
execução irregular das suas atribuições.
b. SQUARE O funcionário militar responderá pelas atitudes
irregulares cometidas apenas no âmbito civil.
c. Check-square O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas
atribuições.
d. SQUARE O servidor civil responde apenas administrativamente pelo exercício infracional de suas
funções.
e. SQUARE O funcionário público não responderá por
irregularidades, uma vez no exercício de suas
atribuições.

19. O prazo previsto pela Lei Complementar
no 63/2003 para a conclusão de processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário não excederá a:
a. Check-square 30 dias, admitida a prorrogação por até 15 dias.
b. SQUARE 45 dias, com prorrogação de 30 dias, se
necessário.
c. SQUARE 60 dias, não admitida a prorrogação.
d. SQUARE 60 dias, admitida a prorrogação por 30 dias.
e. SQUARE 90 dias, com previsão de 60 dias para a
prorrogação.

20. De acordo com a Lei Complementar no 63/2003,
considera-se Administração Pública Municipal:
a. SQUARE Cada Entidade onde estiver lotado o servidor.
b. SQUARE Cada Órgão onde estiver lotado o cargo do
servidor.
c. SQUARE Cada Órgão ou Entidade onde estiver lotado o
cargo do servidor.
d. Check-square A Administração Pública do Município de
Florianópolis, abrangendo sua Administração
Direta, Autárquica e Fundacional.
e. SQUARE Como sinônimo do Poder Legislativo Municipal.

Conhecimentos Específicos

21. São recomendações a respeito da Influenza para
população privada de liberdade:
1.
2.
3.
4.

Vacinação anual.
Quimioprofilaxia em casos de surto.
Busca ativa semanal.
Manter caso suspeito ou confirmado em cela
individual.
5. Coleta de amostra para diagnóstico em caso
suspeito até que haja dois casos confirmados.

18. Dar-se-á a vacância do cargo público, de acordo
com a LC no 63/2003, em decorrência de:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

Demissão e aposentadoria, somente.
Falecimento e exoneração, apenas.
Falecimento e demissão, somente.
Aposentadoria e falecimento, apenas.
Exoneração, demissão, aposentadoria e
falecimento.

30 questões

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

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
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22. A extensão com que uma droga, quando administrada, atinge seu local de ação, é denominada:
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

biodisponibilidade.
farmacocinética.
metabolização.
excreção.
absorção.

25. De acordo com o protocolo clínico de enfermagem da rede municipal de Florianópolis, a lesão por
pressão é um dano na pele e/ou tecidos subjacentes,
geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivo médico ou a outro artefato,
em resultado da pressão intensa e/ou prolongada em
combinação com o cisalhamento.
Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.
1. A lesão por pressão estágio 2 caracteriza-se
pela perda da pele em sua espessura total, ou
seja, tecido adiposo visível, granulação, epíbole (lesão com bordas enroladas). Pode haver
tecido desvitalizado e descolamento.
2. Os locais mais comuns de desenvolvimento
de lesão por pressão são: temporal, occipital,
orelhas, escápulas, processos espinhosos,
ombros, cotovelos, sacro, cóccix, ísqueo, trocanteres, joelhos, maléolos, metatarsos, calcâneos e dedos.
3. Cuidados nutricionais (energético, proteico,
sais minerais e hidratação), bem como indicação do uso de almofada de redistribuição da
pressão para pessoas de mobilidade reduzida
sentadas numa cadeira, são algumas das
medidas de prevenção.
4. O uso de colchões de ar de pressão alternada
com células pequenas (diâmetro <10 cm) e a
aplicação de dispositivos em forma de anel/
argola e de aquecimento na pele como luvas,
sacos de água quente e almofadas térmicas
são altamente indicados.

23. De acordo com o protocolo clínico de enfermagem da rede municipal de Florianópolis, as feridas
devem ser avaliadas de acordo com:
a. SQUARE localização, mensuração, exsudato, odor, leito
da ferida, dor, área perilesional em torno de
4 cm da borda da ferida, e cicatrização.
b. SQUARE localização, mensuração, túnel, exsudato, odor,
dor, leito da ferida, área perilesional em torno
de 2 cm da borda da ferida, e infecção.
c. SQUARE localização, mensuração, exsudato, odor, leito
da ferida, dor, área perilesional em torno de
2 cm da borda da ferida, e cicatrização.
d. Check-square localização, mensuração, túnel, exsudato, odor,
dor, leito da ferida, área perilesional em torno
de 4 cm da borda da ferida, e infecção.
e. SQUARE localização, mensuração, exsudato, odor, leito
da ferida, área perilesional em torno de 6 cm da
borda da ferida, e cicatrização.

24. Atualmente o Brasil vem vivenciando um surto
de Sarampo, sendo que a vacinação é a principal recomendação no combate a essa doença.
Assim sendo, o Ministério da Saúde brasileiro recomenda a “chamada dose zero”, que deve ser aplicada em:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

bebês entre 28 dias e 2 anos.
bebês entre seis meses e menos de um ano.
crianças de seis meses a 3 anos de idade.
crianças e idosos.
crianças e adultos até 49 anos.
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

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 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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26. A ação tomada para identificar um paciente sob
risco de medicalização excessiva, para protegê-lo de
novas invasões médicas e para sugerir intervenções
eticamente aceitáveis é:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

Controle Social.
Sistema de Redes.
Prevenção terciária.
Prevenção de Sequelas.
Prevenção quartenária.

29. De acordo com o protocolo clínico de enfermagem da rede municipal de Florianópolis, o enfermeiro que atua em Centros de Saúde do município
pode renovar a prescrição de alguns medicamentos
anti-hipertensivos.
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação ao assunto.
(

27. As sete redes prioritárias definidas pelo Ministério
da Saúde são:
a. SQUARE Rede Cegonha, Pré-natal de baixo risco, Urgência e Emergência, Câncer de colo e mama,
Saúde da criança, Atenção Domiciliar e Crônicas.
b. SQUARE Rede Cegonha, Viver sem Limites, Saúde do
Homem, Câncer de colo, Crônicas, Pré-natal de
baixo risco e Atenção Domiciliar.
c. SQUARE Rede Cegonha, Viver sem Limites, Urgência e
Emergência, Câncer de colo e mama, Pré-natal
de baixo risco, Atenção à gestante e Atenção
Domiciliar.
d. Check-square Rede Cegonha, Viver sem Limites, Urgência e
Emergência, Câncer de colo, Crônicas, Atenção
Psicossocial e Atenção Domiciliar.
e. SQUARE Rede Cegonha, Urgência e Emergência, Câncer de colo, Pré-natal de baixo risco, Atenção
Psicossocial, Saúde do homem e Atenção
Domiciliar.

(

(
(

) O enfermeiro poderá renovar as receitas de
medicamentos por um período de até seis
meses, quer seja através de uma única receita,
ou através de múltiplas receitas com durações
menores.
) O enfermeiro pode remover da receita uma
medicação de uso contínuo prescrita por profissional médico ou alterar a dose/posologia
das medicações contínuas prescritas, caso
ache necessário, após avaliação.
) A receita só poderá ser renovada pelo enfermeiro se o cliente não apresentar sinais ou
sintomas que exijam avaliação médica.
) O enfermeiro poderá renovar a receita, desde
que no momento da consulta, solicite os exames complementares (de rastreio ou acompanhamento) indicados para a situação clínica
da pessoa atendida.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.

28. Analise a frase abaixo:

a.
b.
c.
d.
e.

O climatério ocorre habitualmente entre
os      anos. A menopausa, é a interrupção
         da menstruação, sendo caracterizado por     meses consecutivos de amenorreia.

30. A Política de Atenção Integral à Saúde do Homem
abrange um recorte estratégico da população masculina na faixa etária de:

Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

40 e 65 • temporária • 6 meses
40 e 65 • permanente • 12 meses
45 e 65 • permanente • 12 meses
48 e 50 • permanente • 12 meses
50 e 65 • temporária • 6 meses

a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

V•V•F•V
V•V•F•F
V•F•V•V
F•V•V•V
F•F•V•V

20 a 40 anos.
20 a 50 anos.
20 a 59 anos.
25 a 40 anos.
25 a 59 anos.
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31. Enumere as colunas 1 e 2 abaixo, em relação às
práticas integrativas e complementares:

33. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) em relação ao desenvolvimento infantil.

Coluna 1 Práticas
1.
2.
3.
4.
5.

(

Apiterapia
Bioenergética
Aromaterapia
Geoterapia
Terapia de floral

(
(
(

Coluna 2 Descrição
( ) Uso de concentrados voláteis extraídos dos
vegetais.
( ) Método que utiliza produtos produzidos pelas
abelhas nas colmeias.
( ) Uso de essências florais que modifica certos
estados vibratórios.
( ) Adota a psicoterapia corporal e exercícios
terapêuticos.
( ) Uso da argila com água que pode ser aplicada
no corpo.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

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

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

1•2•5•3•4
2•4•3•5•1
3•1•5•2•4
4•3•2•1•5
5•1•4•2•3

Lei Orgânica da Saúde.
Lei da Saúde Suplementar.
Lei de Incentivo à Assistência.
Lei para a Participação da Comunidade.
Lei de Reorganização da Atenção à Saúde.
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V•V•V•F
V•V•F•V
V•F•V•V
F•V•V•V
F•F•V•V

34. Analise as afirmativas abaixo, em relação à asma:
1. Os fatores de risco para a asma podem
ser divididos em ambientais e próprios do
paciente.
2. Os sintomas que sugerem asma são: sibilância,
dispneia, desconforto torácico e tosse.
3. O desenvolvimento de asma por alergia alimentar é bastante comum e pode acontecer
em crianças mais jovens.
4. A educação para o autocuidado e autonomia
do paciente é um dos pilares do tratamento da
asma. Deve estar direcionada aos usuários e
aos seus cuidadores, objetivando o controle da
doença e melhoria da adesão ao tratamento.

32. A lei que dispõe sobre as condições de promoção,
proteção e recuperação da saúde, e da organização
e funcionamento dos serviços no Sistema Único de
Saude é a:
a.
b.
c.
d.
e.

) Em torno de 2 anos o bebê reconhece-se no
espelho e começa a brincar de faz de conta.
) Entre 3 e 4 anos a criança conta ou inventa
pequenas histórias.
) De 4 a 6 anos a memória e a habilidade da
criança com a linguagem aumentam.
) A partir dos 7 anos a criança começa a desenvolver o julgamento global de autovalor, integrando sua autopercepção.

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

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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35. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) em relação à polifarmácia.
( ) O envelhecimento e o aumento da prevalência de patologias crônicas conduzem à polifarmácia, considerada inapropriada para os idosos, embora muitas vezes as quantidades de
medicamentos prescritos estejam adequadas
às patologias diagnosticadas.
( ) A redução do número de medicamentos
prescritos aos idosos requer uma abordagem
multidisciplinar dos profissionais da equipe
de saúde, bem como a adaptação do idoso no
ambiente familiar e social.
( ) A polifarmacia pode ser entendida como o
uso de três ou mais medicamentos por uma
única pessoa, sendo que a grande preocupação é o potencial de reações adversas e das
interações que podem ocorrer.
( ) É muito frequente a prescrição de medicamentos impróprios para idosos, levando a
iatrogenias graves que podem causar complicações, com internações e mesmo com incapacidades e com aumento da mortalidade.
( ) Cabe aos profissionais, que assistem idosos,
identificar e compreender suas limitações,
educar e orientar os cuidadores e adotar
esquemas terapêuticos simples, ou o mais simples possível, minimizando efeitos adversos.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

V•V•V•F•V
V•V•F•V•V
V•F•F•V•V
F•V•V•V•V
F•V•F•V•V

36. Diante de uma vítima com possível quadro de
Infarto agudo de miocárdio, o socorrista deve:
monitorar os sinais vitais, colocar a vítima (1) ,
afrouxar as roupas, ventilar o ambiente, (2) , realizar manobras de reanimação se necessário e conduzir
a vítima ao hospital o mais rápido possível
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas numeradas do texto.
a. SQUARE (1) deitada confortavelmente •
(2) não oferecer bebida ou comida
b. SQUARE (1) deitada confortavelmente •
(2) oferecer agua
c. SQUARE (1) sentada para facilitar a respiração •
(2) não oferecer bebida ou comida
d. SQUARE (1) com a cabeça elevada 30 a 45 graus •
(2) oferecer agua
e. Check-square (1) com a cabeça elevada 30 a 45 graus •
(2) não oferecer bebida ou comida

37. Na avaliação do Risco Gestacional na Atenção
Básica, são fatores indicativos de encaminhamento ao
pré-natal de alto risco:
a. SQUARE Diabetes mellitus gestacional; Restrição do crescimento intrauterino do feto; Polidrâmnio ou
Oligodrâmnio; Gemelaridade e Infecção urinária.
b. SQUARE História de abortamento habitual e de Síndromes hemorrágicas ou hipertensivas em gestações anteriores; Restrição do crescimento intrauterino do feto; Polidrâmnio ou Oligodrâmnio.
c. SQUARE Restrição do crescimento intrauterino do feto;
Polidrâmnio ou Oligodrâmnio; Gemelaridade e
Idade menor que 15 e maior que 35 anos.
d. Check-square Morte intrauterina ou perinatal em gestação
anterior; história de abortamento habitual;
Restrição do crescimento intrauterino do feto;
Polidrâmnio ou Oligodrâmnio e Gemelaridade.
e. SQUARE Síndromes hemorrágicas ou hipertensivas em
gestações anteriores; Restrição do crescimento
intrauterino do feto; Polidrâmnio e Idade
menor que 15 e maior que 35 anos.
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38. Na consulta de enfermagem à mulher com queixas ginecológicas, durante o exame físico é necessário
considerar que:
1. No exame especular, a presença de mucopus,
friabilidade, dor à mobilização do colo são
sinais de cervicite.
2. No toque vaginal, dor à mobilização do colo é
sugestivo de cervicite.
3. No toque vaginal, dor à mobilização do útero
e anexos é sugestivo de Doença Inflamatória
Pélvica.
4. No exame abdominal, a mulher pode apresentar dor à palpação de hipogástrio.

40. Com relação aos sinais e sintomas dos problemas
de pele mais frequentes na atenção básica, relacione
as colunas 1 e 2 abaixo.
Coluna 1 Problemas de pele
1.
2.
3.
4.

Coluna 2 Sinais e sintomas
(
(

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

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

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

39. Quanto ao sinais e sintomas apresentados por
mulheres com corrimento vaginal ou cervicites, relacione as colunas 1 e 2 abaixo.
Coluna 1 Cervicites ou corrimento vaginal
1. Candidíase
2. Vaginose bacteriana

(
(

)
)
)
)
)

Prurido vulvar
Teste do KOH negativo
Corrimento acinzentado
Corrimento grumoso
Teste do KOH positivo

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

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

1•1•2•1•2
1•2•2•1•1
1•2•2•1•2
2•1•2•1•2
2•2•1•2•1
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) Lesões circulares e pruriginosas, com descamação de crescimento lento e bordas elevadas.
) O prurido se manifesta intensamente principalmente no período da noite.
) Pápulas amareladas com ponto central preto.
) A lesão é dolorosa e o paciente sente a sensação de “ferroada/mordida”.

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

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

1•2•4•3
2•1•3•4
2•1•4•3
4•1•3•2
3•1•2•4

41. A inserção e a retirada do Dispositivo Intrauterino
(DIU) pode ser realizada por enfermeiro treinado, sendo
condutas recomendadas:

Coluna 2 Sinais e sintomas
(
(
(
(
(

Escabiose
Micose
Tungíase
Miiase Furunculoide

1.
2.
3.
4.
5.

Descartar sempre gravidez.
Priorizar inserção fora do período menstrual.
No período menstrual a inserção é mais fácil.
Realizar preventivo, antes da inserção.
Não utilizar em nuligestas e nulíparas.

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

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
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42. As queixas otológicas são uma das causas mais
frequentes de busca de atendimento pelos serviços
de atenção primária a saúde.

44. Frente ao quadro de intoxicação aguda por álcool,
são recomendadas intervenções não medicamentosas
e medicamentosas.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. Nos casos de Cerúmen impactado, o uso
do cotonete úmido é indicado para a sua
remoção.
2. Na Otite externa, o paciente deve ser orientado a evitar o uso de cotonetes e manter o
local seco.
3. O paciente com Otite média crônica apresenta Otorreia supurativa, às vezes com mau
cheiro, e pode ocorrer perda auditiva.
4. Na Otite média aguda, ocorre o rompimento
do tímpano.

1. Posicionar paciente em decúbito lateral evitando broncoaspiração em caso de redução
do nível de consciência.
2. A Tiamina 100 mg intramuscular é usada no
paciente oligotrófico como profilaxia da síndrome de Wernicke-Korsakoff.
3. Avaliar nível de consciência, nos casos de
Glasgow < 10 acionar o Médico.
4. No caso de agitação psicomotora com hetero
ou autoagressividade pode ser necessária a
contenção física no leito.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

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

43. O enfermeiro poderá solicitar glicemia de jejum
para rastreio do Diabetes Melittus, estando atento às
seguintes condições de rastreamento em pessoas sem
sintomas se:

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

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

45. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) com relação às coberturas, soluções e
cremes mais comuns utilizados nos curativos.
(

1. O IMC for ≥ 25 e a pessoa tiver idade entre
40-70 anos e hipertensão.
2. O IMC for ≥ 28, a pessoa for sedentária e tiver
histórico familiar de diabetes.
3. O valor da glicemia de jejum for < 110 mg/dL;
repetir o rastreio a cada 2 anos.
4. O valor da glicemia de jejum for < 110 mg/dL;
repetir rastreio anualmente se a pessoa tiver
hipertensão.

(
(
(

) Ácidos graxos essenciais aumentam a microcirculação sanguínea, sendo indicados em
feridas com necrose.
) O filme transparente favorece a cicatrização e
proporciona o meio úmido.
) O hidrocoloide é indicado em feridas infectadas e com grande quantidade de exsudato.
) O hidrogel mantém a umidade e auxilia o
desbridamento autolítico e não adere ao leito
da ferida.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

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

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

V•V•F•V
V•F•V•F
F•V•F•V
F•F•V•V
F•F•F•V
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46. As orientações de enfermagem para o autocuidado de pessoas com Pé Diabético são:
1. Realizar a inspeção diária dos pés, incluindo as
áreas entre os dedos.
2. Usar cremes ou óleos hidratantes para pele
seca, especialmente entre os dedos.
3. Cuidar com a temperatura da água, sendo
que ela deve estar sempre inferior a 38°C, para
evitar o risco de queimadura.
4. Evitar andar descalço, seja em ambientes
fechados ou ao ar livre.
5. Cortar as unhas em linha reta.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

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

47. Nos curativos complexos, muitas vezes é necessário realizar o desbridamento instrumental da ferida.
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação ao assunto.
( ) O desbridamento instrumental é uma técnica
estéril, mais rápida e barata.
( ) Na técnica Slice, o tecido necrótico é pinçado
na borda e dissecado em finas lâminas, em um
único sentido, utilizando a lâmina de bisturi.
( ) Na técnica Cover, a necrose é removida em
forma de tampa, as bordas do tecido necrótico são deslocadas, sendo possível visualizar
e retirar o tecido comprometido do íntegro.
( ) O desbridamento instrumental é indicado em
úlceras fúngicas e neoplásicas.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

V•V•V•F
V•V•F•F
V•F•V•F
F•V•V•V
F•F•V•V
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48. No Brasil, o sarampo é uma doença de notificação
compulsória desde 1968, sendo que na definição de
caso, é correto afirmar que:
a. SQUARE É considerado caso confirmado todo paciente
que, independentemente da idade e da situação vacinal, apresentar febre e exantema maculopapular acompanhados de um ou mais dos
seguintes sinais e sintomas: tosse e/ou coriza e/
ou conjuntivite.
b. SQUARE É considerado caso suspeito todo paciente nos
extremos da idade, independentemente da
condição social, não vacinado, que apresente
febre e exantema maculopapular acompanhados dos sinais e sintomas: tosse e/ou coriza e/
ou conjuntivite.
c. SQUARE É considerado caso importado quando a infecção ocorreu fora do país durante os 30 dias
prévios ao surgimento do exantema, de acordo
com a análise dos dados epidemiológicos ou
virológicos.
d. SQUARE É considerado caso importado e confirmado
todo paciente que viajou para o exterior e apresentou febre e exantema maculopapular acompanhados de um ou mais dos seguintes sinais e
sintomas: tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite.
e. Check-square É considerado caso suspeito todo paciente que,
independentemente da idade e da situação
vacinal, apresentar febre e exantema maculopapular acompanhados de um ou mais dos
seguintes sinais e sintomas: tosse e/ou coriza e/
ou conjuntivite.
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49. De acordo com os protocolos clínicos de Enfermagem da rede municipal de Saúde de Florianópolis, o
enfermeiro pode prescrever medicamentos em algumas situações.

50. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) com relação às práticas integrativas e
complementares em saúde.
(

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação ao assunto.
( ) Paracetamol ou Dipirona 500-1000 mg VO de
6/6 horas para pacientes com queixa de dor
lombar.
( ) Hidróxido de alumínio 60 mg/ml, 5 ml (uma
colher de chá) VO até 3×/dia (uma hora após
refeições e/ou antes de deitar-se) nos casos
de azia/pirose.
( ) Para pacientes acima de 20 kg, prescrever
dipirona 500-1000 mg ou paracetamol 5001000 mg a cada 6 horas nos casos de febre.
( ) Nos casos de parasitose intestinal, prescrever
Albendazol 400 mg por via oral em dose única,
repetindo a dose em 14 dias.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

V•V•V•F
V•V•F•V
V•V•F•F
F•V•F•V
F•V•F•F

(

(

(

) Acupressão gera pressão física sobre os pontos de acupuntura para promover a regulação
psíquico-orgânica do indivíduo.
) A acupuntura auricular estimula as zonas
neurorreativas, podendo ser usadas agulhas,
esferas (aço, ouro, prata, plástico) ou sementes de mostarda.
) Ayurveda é uma abordagem terapêutica
de origem indiana, segundo a qual o corpo
humano é composto por quatro elementos: ar,
fogo, água e terra.
) A Crenoterapia é uma prática terapêutica
que utiliza águas minerais com propriedades
medicinais, de modo preventivo ou curativo.

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

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

V•V•F•V
V•V•F•F
V•F•F•V
F•V•V•F
F•V•F•V
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5

30

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,
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