CADERNO
D E PR OVA

Município de Bombinhas
Concurso Público • Edital 001/2016
http://bombinhas2016.fepese.org.br

S2 Enfermeiro
Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
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.

maio

29

29 de maio

25 questões

15 às 19h

4h de duração*

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Nacional

5 questões

1. Assinale a alternativa de vocábulo corretamente
acentuado.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Pára
Idéia
Enjôo
Abençôo
Pré-estreia

2. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de
crase está corretamente usado.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Não dirigiu a palavra à nós.
Ficou face à face com o inimigo.
A festa começa às 21h em ponto.
Um pouco de leitura não faz mal à ninguém.
A primeira vez que foi à um baile, ficou
extasiada.

(20 questões)
4. Assinale a alternativa que se completa corretamente com o primeiro vocábulo do parêntese.
a. ( ) O prazo já estava (proscrito/prescrito).
b. ( X ) A professora (incontinenti/incontinente)
excluiu o aluno que agrediu o colega na classe.
c. ( ) Havia sete prisioneiros numa única (sela/cela).
d. ( ) Seu novo carro tem (acentos/assentos) bem
confortáveis.
e. ( ) O episódio passou completamente
(desapercebido/despercebido).

5. Relacione corretamente as colunas 1 e 2 abaixo:
Coluna 1 Vícios de linguagem
1.
2.
3.
4.

Coluna 2 Frases
(
(
(
(

3. Analise as frases abaixo:





Não estacione. Sujeito    multa!
Esta é    pesquisa    qual me dedico.
Eu me refiro          que fizestes.
Enfrentou-o cara    cara.

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

(X)
( )
( )
( )
( )

a • a • à • àquilo • a
à • a • a • àquilo • a
a • à • a • aquilo • à
à • à • à • aquilo • à
a • a • à • àquilo • à

ambiguidade
redundância
cacofonia
solecismo

)
)
)
)

Ele tem uma mão muito áspera.
Haviam muitos jovens no show.
Coitado do burro do meu irmão! Morreu.
Hoje fizeram-me uma surpresa inesperada.

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

( )
( )
( )
(X)
( )

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

5 questões

6. Cidades onde ocorreram e vão ocorrer, respectivamente, os Jogos Olímpicos de 2012 e 2016.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Atenas e Londres
Tóquio e Londres
Atlanta e Moscou
Dubai e Cingapura
Londres e Rio de Janeiro

7. O nome de Joaquim Benedito Barbosa Gomes
(Joaquim Barbosa) pode ser diretamente associado à
(ao):
a. ( ) Julgamento da chamada “Operação Lava Jato”.
b. ( X ) Julgamento da Ação Penal (AP) 470 (Mensalão).
c. ( ) Condução coercitiva do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva.
d. ( ) Condenação dos envolvidos na Máfia dos
Sanguessugas.
e. ( ) Julgamento dos suspeitos de autoria do chamado “Dossiê dos Aloprados”.

8. Foi realizado em Bombinhas em 2014, com grande
sucesso. Neste ano (2016), voltou a acontecer.
É uma noite em que se reúne o amor à gastronomia
local, com a degustação de um prato típico da região
e a busca do conhecimento, com palestras sobre
temas de interesse da comunidade.
Assinale a alternativa que indica este evento.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Marejada
Feijoada do Cacau
Festa Nacional da Ostra
Pirão Cultural
Siri e Letras
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9. Os atentados terroristas constituem uma permanente ameaça à segurança dos indivíduos e à paz
mundial. Custam enormes prejuízos materiais e ceifam centenas de vidas inocentes todos os anos. São o
caminho escolhido por numerosos grupos religiosos
ou políticos que pretendem, pela violência, impor aos
outros suas crenças e doutrinas.
Assinale a alternativa que indica um destes atentados
ocorrido no ano de 2015.
a. ( X ) Atentados em Paris, em novembro.
b. ( ) Atentado em Ancara (Israel), em outubro,
durante uma manifestação pró islam.
c. ( ) Atentado à Maratona de Boston (Estados
Unidos da América).
d. ( ) Ataques às torres gêmeas em New York.
e. ( ) Ataques contra embaixadas e consulados dos
Estados Unidos no Egito, na Líbia, na Tunísia,
no Sudão e no Iêmen.

10. Conflituosas desde a chamada “Guerra Fria”, as
relações diplomáticas entre os Estados Unidos e Cuba
sofreram recentemente significativa mudança.
Assinale a alternativa que indica um acontecimento
que confirma a alteração da política externa dos
Estados Unidos em relação à pátria dos cubanos.
a. (
b.
c.
d.

e.

) O início do embargo Cubano às exportações
para os Estados Unidos.
( ) A suspensão das tarifas alfandegárias para as
exportações para Cuba.
( X ) A visita do Presidente Obama ao território
Cubano.
( ) A unânime aprovação dos cubanos exilados,
que vivem nos Estados Unidos, à nova política
de Obama em relação a Cuba.
( ) A proibição emitida pela Suprema Corte dos
Estados Unidos de que a imprensa norte-americana continue fazendo críticas ao governo
de Cuba.
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Legislação Municipal

5 questões

11. De acordo com a Lei Complementar 7/02 do
Município de Bombinhas (SC), assinale a alternativa
que corresponde ao conceito de Função Pública.
a. ( X ) Conjunto de atribuições deferidas a cada
categoria profissional ou cometidas individualmente a determinados servidores para
desempenhá-las na forma da Lei. As funções
podem ser de confiança, exercidas exclusivamente por ocupantes de cargo efetivo, ou
função pública para a contratação temporária,
considerada de excepcional interesse público.
b. ( ) Agrupamento de classes de cargos, dispostos
de acordo com a natureza profissional e complexidade de suas atribuições, guardando correlação com a finalidade do órgão ou entidade.
c. ( ) Conjunto de carreiras, que indica a quantidade e qualidade da força de trabalho necessária ao desempenho das atividades normais
e específicas da administração municipal.
d. ( ) Conjunto de atribuições e responsabilidades
previstas na estrutura organizacional que
devem ser acometidas ao servidor, sob o
regime jurídico definido na Lei Complementar
7/02 do Município de Bombinhas (SC).
e. ( ) Conjunto de cargos de idêntica natureza,
denominação e qualificação.

12. De acordo com a Lei Complementar 7/02 do
Município de Bombinhas (SC), um dos requisitos para
inscrição em concurso público, dependendo da natureza do cargo a ser provido, é o limite de idade dos
candidatos, que poderá variar de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

16 anos completos até 60 anos completos.
18 anos completos até 50 anos completos.
18 anos completos até 70 anos incompletos.
21 anos incompletos até 55 anos completos.
21 anos incompletos até 65 anos completos.

13. De acordo com a Lei Complementar 7/02 do
Município de Bombinhas (SC), o servidor em débito
com o erário que for demitido, exonerado ou tiver a
sua disponibilidade cassada, ou ainda aquele cuja
dívida relativa à reposição seja superior a cinco vezes
o valor de sua remuneração terá o prazo de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

10 dias para quitar o débito.
15 dias para quitar o débito.
30 dias para quitar o débito.
45 dias para quitar o débito.
60 dias para quitar o débito.

14. De acordo com a Lei Complementar 7/02 do
Município de Bombinhas (SC), reintegração é:
a. (

b.

c.

d.

e.

) é o deslocamento do servidor, a pedido ou de
ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou
sem mudança de sede.
( ) o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro
cargo ou reintegração do anterior ocupante.
( ) é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com
a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção
médica.
( X ) a reinvestidura do servidor estável no cargo
anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação quando invalidada sua demissão por decisão administrativa
ou judicial, com ressarcimento de todas
as vantagens.
( ) o direito que adquire o servidor efetivo de não
ser demitido, salvo em virtude de sentença
judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar em que lhe seja assegurada ampla defesa ou avaliação periódica
de desempenho, na forma da lei, assegurada
ampla defesa.
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15. Analise o texto abaixo de acordo com a Lei
Complementar 7/02 do Município de Bombinhas (SC).
A Administração, observando o relevante interesse
público municipal, poderá converter     dias das
férias em abono pecuniário, desde que seja requerido pelo servidor pelo menos com     dias de
antecedência.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

10 • 15
15 • 30
15 • 60
20 • 30
25 • 60

Noções de Informática

17. Assinale a alternativa que indica a ferramenta
presente por padrão (default) no Windows 8.1 em
português que possibilita a realização de cópias de
segurança (backup) de arquivos e pastas.
a.
b.
c.
d.
e.

Backup Plus
Power Backup
Backup and Restore
Histórico de Arquivos
Cópia e Restauração de Arquivos

18. Identifique as afirmativas que constituem
recursos válidos do Windows Defender presente no
Windows 8.1.
1. Pode notificar o usuário em tempo real e bloquear um malware que tenta se instalar ou ser
executado no computador.
2. Pode notificar o usuário quando os aplicativos
tentam alterar configurações importantes.
3. Possui opções de verificação automática e
regular, assim como também possui a opção
de verificação a qualquer momento.

5 questões

16. Assinale a alternativa que descreve corretamente o recurso do Windows denominado Índice de
Experiência do Windows.
a. ( ) É uma medida da experiência do usuário e
familiaridade com o sistema operacional, aferida a partir da interação do usuário com o
Windows.
b. ( X ) É uma medição que informa como o PC funciona com o Windows e usa uma pontuação
básica para classificar a experiência que o
usuário pode esperar.
c. ( ) É uma medida da experiência do usuário e
familiaridade com o sistema operacional, aferida a partir de um questionário com questões
respondidas pelo usuário.
d. ( ) É uma medida da evolução do sistema operacional mediante a utilização do Windows;
quanto mais o usuário utiliza o sistema operacional, mais ele se adapta às suas necessidades e forma de utilização.
e. ( ) Contém um conjunto de índices de utilização
do Windows, como por exemplo o espaço
utilizado e livre do disco rígido, e o nível de
utilização do processador e memória RAM.
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( )
( )
( )
(X)
( )

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

( )
( )
( )
( )
(X)

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

19. Assinale a alternativa que indica o atalho de
teclado do Windows que permite ao usuário fechar
um aplicativo aberto no Windows 8.1.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Alt + F4
Ctrl + F2
Ctrl + Alt + F2
Ctrl + Alt + Shift
Tecla do logotipo do Windows + F
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20. Assinale a alternativa que indica as versões do
MS Word que suportam arquivos no formato .DOCX
de forma nativa ou padrão (default).
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Apenas MS Word 2007 e 2010.
Apenas MS Word 2010 e 2013.
Apenas MS Word 2007, 2010 e 2013.
Apenas MS Word 2003, 2007, 2010 e 2013.
MS Word 2002, 2003, 2007, 2010 e 2013.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos Específicos
21. A segurança é fundamental para o sucesso do
atendimento de urgência nos acidentes com múltiplas
vítimas. Assim sendo, deve ser estabelecida uma área
de isolamento, dividida em setores, que são:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

zona vermelha, zona laranja e zona verde.
zona preta, zona vermelha e zona laranja.
zona vermelha, zona verde e zona amarela.
zona laranja, zona amarela e zona branca
zona preta, zona amarela e zona branca.

22. O controle das hemorragias no atendimento de
urgência é uma prioridade. Assim sendo, quando
o enfermeiro precisa controlar uma hemorragia,
deve considerar cada caso, e estabelecer a seguinte
sequência:
a. ( ) elevação da extremidade, pressão profunda
sobre uma artéria, pressão direta no local
do sangramento e uso de torniquete, se não
conseguir parar o sangramento usando outros
métodos.
b. ( ) pressão leve sobre uma artéria, elevação da
extremidade, uso de torniquete e pressão
direta no local, se não conseguir parar o sangramento usando outros métodos.
c. ( ) pressão leve sobre uma artéria, pressão direta
no local do sangramento, elevação da extremidade e uso de torniquete, se não conseguir
parar o sangramento usando outros métodos.
d. ( X ) pressão direta no local do sangramento, elevação da extremidade, pressão profunda
sobre uma artéria e uso de torniquete, se não
conseguir parar o sangramento usando outros
métodos.
e. ( ) uso de torniquete, pressão profunda sobre
uma artéria e pressão direta no local, se não
conseguir parar o sangramento usando outros
métodos.
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(15 questões)

23. Nos procedimentos de diagnóstico e acompanhamento do estado nutricional de idosos, o Sistema de
Vigilância-Alimentar e Nutricional utiliza como critério
prioritário a classificação do Índice de Massa Corporal
(IMC) recomendado pela Organização Mundial da
Saúde.
No caso de idosos, considera-se eutrófico o idoso que
apresentar IMC:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

maior que 20 e menor que 25.
maior que 22 e menor que 27.
maior que 24 e menor que 29.
maior que 25 e menor que 32.
maior que 30 e menor que 34.

24. Alguns problemas podem dificultar a amamentação. Entre eles, encontra-se a Galactocele, que é:
a. ( X ) uma formação cística nos ductos mamários,
contendo líquido leitoso, no início fluido,
adquirindo posteriormente aspecto viscoso,
podendo ser exteriorizado pelo mamilo.
b. ( ) um ingurgitamento da mama, causando
grande desconforto, às vezes acompanhado
de febre e mal-estar. Pode apresentar áreas
difusas avermelhadas, edemaciadas e
brilhantes.
c. ( ) uma infecção da mama por cândida, podendo
atingir a pele do mamilo e da aréola ou comprometer os ductos lactíferos. Manifesta-se
por prurido, sensação de queimadura e dor.
d. ( ) uma isquemia intermitente causada por vasoespasmo decorrente da exposição ao frio, da
compressão anormal do mamilo pela boca da
criança ou por trauma mamilar importante.
e. ( ) um processo inflamatório que acomete um ou
mais segmentos da mama, podendo progredir
ou não para uma infecção bacteriana. Ocorre
mais frequentemente na segunda semana
pós-parto.
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25. Na remoção de corpos estranhos, é correto afirmar:
a. ( ) Todos os ferimentos causados por corpos
estranhos têm o potencial de infecção; assim,
eles sempre devem ser removidos.
b. ( ) Nos acidentes automobilísticos, o vidro geralmente está estilhaçado na fronte e na face da
vítima, devendo sempre ser removido antes
de tratar a ferida.
c. ( ) Um corpo estranho visivelmente fixado no
globo ocular pode ser retirado facilmente,
sem necessidade de um especialista.
d. ( ) Os projéteis de arma de fogo são corpos estranhos difíceis de serem visualizados por raio X,
sendo necessário o uso de ultrassonografia.
e. ( X ) Insetos vivos no conduto auditivo devem ser
exterminados antes de retirados, para alívio
imediato dos sintomas, colocando-se soro
fisiológico, óleo mineral ou vaselina no conduto auditivo.

26. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) com relação às síndromes hipertensivas
na gravidez.
( ) Na pré-eclâmpsia grave, os níveis séricos de
creatinina são maiores que 1,2 mg/dL.
( ) Na pré-eclâmpsia leve, a pressão arterial
diastólica é igual ou maior que 110 mmHg.
( ) Na pré-eclâmsia grave, a proteinúria é igual
ou maior que 2,0 g em 24 horas ou 2+ em fita
urinária.
( ) Na eclâmpsia, as convulsões tônico-clônicas
generalizadas podem ocorrer na gravidez, no
parto e no puerpério imediato.
( ) Na pré-eclâmsia leve, ocorre a restrição de crescimento intrauterino fetal e o poli-hidrâmnio.

27. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) em relação à saúde mental das pessoas.
(

(

(

(

) Fatores como gênero, cor da pele, renda,
escolaridade, trabalho e fatores conjunturais
aumentam o risco de sofrimento mental.
) Os serviços de homeopatia têm sido utilizados
na atenção básica como uma opção terapeutica frequente entre pessoas com quadros
de depressão, insonia e outros transtornos
mentais.
) O projeto terapêutico singular é uma das
estratégias utilizadas na atenção à saúde
mental, devendo ser elaborado entre a equipe
de saúde, e depois apresentado ao usuário.
) Na Atenção Básica, o desenvolvimento de
intervenções em saúde mental deve ser construído no cotidiano dos encontros entre profissionais e usuários, criando novas ferramentas e estratégias para compartilhar e construir
juntos o cuidado em saúde.

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

( )
(X)
( )
( )
( )

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

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

( )
( )
(X)
( )
( )

V•V•F•V•F
V•F•V•V•V
V•F•V•V•F
F•V•V•V•F
F•F•V•F•V
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28. Em relação à diarreia em crianças, analise as afirmativas abaixo:
1. Na maioria dos casos, as diarreias que causam desidratação são de fezes amolecidas
ou aquosas.
2. Em todas as crianças, mesmo naquelas com
menos de 2 meses, se um episódio de diarreia
dura menos de 10 dias, considera-se diarreia
aguda.
3. A causa mais comum de diarreia com sangue
é a doença hemorrágica do recém-nascido
secundária à deficiência de vitamina K, à enterocolite necrosante, ou outros problemas de
coagulação, como a coagulação intravascular
disseminada.
4. Os sinais que indicam desidratação em crianças menores de 2 meses são: estado letárgico
ou inconsciência, criança inquieta ou irritada,
com olhos fundos, com sinal de prega cutânea,
sucção débil ou que não consegue mamar.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
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 apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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29. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) em relação ao crescimento e desenvolvimento infantil.
(

(

(

(

) O desenvolvimento infantil deve ser avaliado de acordo com quatro condutas básicas: motora, adaptativa, de linguagem e
pessoal-social.
) O perímetro cefálico pode ser medido passando-se uma fita métrica pela glabela e pelo
ponto mais saliente do occipital.
) A primeira infância é o periodo de vida que se
estende desde o nascimento até os 5 anos de
idade, com o desenvolvimento de habilidades
motoras e de linguagem.
) No primeiro trimestre de vida, a criança ganha
normalmente em torno de 700 g/mês, ou seja,
em média, 25 a 30 gramas por dia.

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

( )
( )
( )
( )
(X)

V•V•V•F
F•V•V•F
V•F•F•F
F•V•F•F
V•V•F•V
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30. Com relação à coleta do material para o exame
citopatológico do colo do útero, leia atentamente as
afirmativas abaixo:
1. A recomendação de abstinência sexual
prévia ao exame só é justificada quando são
utilizados preservativos com lubrificante ou
espermicidas.
2. A coleta não deve ser realizada no período
menstrual, devendo-se aguardar o sétimo dia
após o término da menstruação.
3. Nas mulheres idosas com vaginas extremamente atróficas, recomenda-se molhar o
espéculo com soro fisiológico.
4. A coleta do material deve ser realizada na
ectocérvice, na endocérvice e no fundo de
saco vaginal em lâmina única.
5. Na coleta na ectocérvice, com a espátula de
Ayre encaixada no orifício externo do colo,
realiza-se a rotação de 360° em torno do
orifício cervical.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

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

31. A crescente prevalência do Diabetes Mellitus
requer cada vez mais atenção aos cuidados às pessoas
com esse transtorno metabólico.
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação ao assunto.
(

(

(

(

) A insulina NPH, também chamada de isófana
ou de ação intermediária, é utilizada em
tratamento de manutenção para o controle
glicêmico basal.
) A via mais utilizada para a administração da
insulina é a subcutânea, mas a insulina regular
também pode ser aplicada por vias intravenosa e intramuscular, quando for necessário
um efeito clínico imediato.
) Em caso de combinação de dois tipos de insulina, aspirar antes a insulina NPH para que o
frasco não se contamine com a insulina regular.
) Em pacientes com uso contínuo de insulina,
deve-se alterar sistematicamente o local de
aplicação, mantendo uma distância mínima
de 2,5 cm entre cada injeção.

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

( )
( )
( )
(X)
( )

F•V•V•F
F•F•F•V
V•V•V•F
V•V•F•F
V•F•V•V
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32. Com relação à Política Nacional de Atenção Básica
(PNAB), leia atentamente as afirmativas abaixo:

33. Para a lavagem gástrica é necessária uma sondagem oro ou nasogástrica.

1. A PNAB considera os termos “atenção básica”
e “atenção primária à saúde” como termos
equivalentes.
2. Compete ao Ministério da Saúde articular com
o Ministério da Educação estratégias para
mudanças curriculares nos cursos de graduação
e pós-graduação para formar profissionais e
gestores com perfil para a atenção básica.
3. Compete à Secretaria Estadual de Saúde selecionar, contratar e remunerar os profissionais
que compõem as equipes multiprofissionais
de atenção básica.
4. Compete à Secretaria Municipal de Saúde
programar as ações da atenção básica a partir
de sua base territorial e de acordo com as
necessidades de saúde das pessoas.
5. Desenvolver, disponibilizar e implantar os
sistemas de informações da atenção básica
são responsabilidades comuns a todas as
esferas do Governo.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) com relação a esse procedimento.

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

( )
( )
(X)
( )
( )

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

(

(

(

(

) Para estimar o comprimento da sonda, mede-se
a distância entre o lóbulo da orelha, a ponta do
nariz e o apêndice xifoide, coloca-se lidocaína
gel na extremidade distal e na narina escolhida.
) Durante a colocação da sonda nasogástrica, o
pescoço do paciente deve estar defletido para
facilitar a passagem da mesma.
) Na lavagem gástrica para a retirada de
substâncias tóxicas, a sondagem orogástrica é
a mais indicada, pois permite o uso de sonda
mais calibrosa.
) Para confirmar o posicionamento da sonda
oro ou nasogástrica, insufla-se ar por meio
de uma seringa ao mesmo tempo em que se
ausculta a região epigástrica.
) Em adultos, uma lavagem gástrica bem sucedida necessita, em média, 2 litros de soro
fisiológico ou de água.

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

( )
( )
( )
( )
(X)

V•V•V•F•V
F•V•F•V•F
V•V•F•V•V
F•F•F•V•F
V•F•V•V•F
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34. O curativo com a Sulfadiazina de prata é indicado
nas queimaduras.

35. Analise as afirmativas abaixo com relação à hipertensão arterial sistêmica (HAS).

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.
1. O íon prata causa precipitação de proteínas e
age diretamente na membrana citoplasmática
da célula bacteriana, exercendo ação bactericida imediata, mas não tem ação bacteriostática.
2. O íon prata causa precipitação de proteínas e
age diretamente na membrana citoplasmática
da célula bacteriana, exercendo ação bactericida imediata e ação bacteriostática.
3. Na troca do curativo: lavar a ferida com H2O
clorada morna em jato de água corrente,
remover a pomada e o tecido desvitalizado,
aplicar o creme por toda a extensão da lesão,
colocar gaze de contato úmida e cobrir com
cobertura secundária estéril.
4. Na troca do curativo: lavar a ferida com H2O
clorada morna em jato de água corrente,
remover a pomada e o tecido desvitalizado,
aplicar o creme por toda a extensão da lesão,
colocar gaze de contato seca e cobrir com
cobertura estéril.
5. O curativo deve ser trocado no máximo a cada
24 horas ou quando a cobertura secundária
estiver saturada.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

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

1. No rastreamento, a primeira verificação deve
ser realizada em ambos os braços, sendo que o
braço com o maior valor aferido deve ser utilizado como referência nas próximas medidas.
2. Quando se aferir a pressão arterial de adultos
com braço de maior circunferência do que a
indicada para o manguito, a tendência será a
de subestimar os valores pressóricos.
3. Adultos com pressão arterial limítrofe, entre
140/159 a 90/99 mmHg, deverão fazer
avaliação para identificar a presença de outros
fatores de risco.
4. Quando a média de três medidas da pressão
arterial for igual ou maior que 140/90 mmHg,
está confirmado o diagnóstico de HAS e a pessoa deverá ser agendada para consulta médica.
5. A média de duas aferições deve ser considerada como a pressão arterial do dia; se os valores observados diferirem em mais de 5 mmHg,
deve-se medir novamente.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

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