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CONCURSO PÚBLICO 002/2018  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS - SC  

TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SAMU 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

  
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, 
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado, e o CADERNO DE  QUESTÕES.  

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE 
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO 
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

Destaque aqui 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS - SC – TÉCNICO EM ENFERMAGEM - SAMU.  
 
Marque aqui as suas respostas:  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia o texto e responda as questões 1 a 5. 

  
O nascimento da crônica 
 
Há um meio certo de começar a crônica por uma 

trivialidade. É dizer: Que calor! Que desenfreado calor! 
Diz-se isto, agitando as pontas do lenço, bufando como 
um touro, ou simplesmente sacudindo a sobrecasaca. 
Resvala-se do calor aos fenômenos atmosféricos, fazem-
se algumas conjeturas acerca do sol e da lua, outras sobre 
a febre amarela, manda-se um suspiro a Petrópolis, e La 
glace est rompue; está começada a crônica. 

Mas, leitor amigo, esse meio é mais velho ainda 
do que as crônicas, que apenas datam de Esdras. Antes 
de Esdras, antes de Moisés, antes de Abraão, Isaque e 
Jacó, antes mesmo de Noé, houve calor e crônicas. No 
paraíso é provável, é certo que o calor era mediano, e não 
é prova do contrário o fato de Adão andar nu. Adão 
andava nu por duas razões, uma capital e outra provincial. 
A primeira é que não havia alfaiates, não havia sequer 
casimiras; a segunda é que, ainda havendo-os, Adão 
andava baldo ao naipe. Digo que esta razão é provincial, 
porque as nossas províncias estão nas circunstâncias do 
primeiro homem. 

Quando a fatal curiosidade de Eva fez-lhes 
perder o paraíso, cessou, com essa degradação, a 
vantagem de uma temperatura igual e agradável. Nasceu 
o calor e o inverno; vieram as neves, os tufões, as secas, 
todo o cortejo de males, distribuídos pelos doze meses do 
ano. 

Não posso dizer positivamente em que ano 
nasceu a crônica; mas há toda a probabilidade de crer que 
foi coetânea das primeiras duas vizinhas. Essas vizinhas, 
entre o jantar e a merenda, sentaram-se à porta, para 
debicar os sucessos do dia. Provavelmente começaram a 
lastimar-se do calor. Uma dizia que não pudera comer ao 
jantar, outra que tinha a camisa mais ensopada do que as 
ervas que comera. Passar das ervas às plantações do 
morador fronteiro, e logo às tropelias amatórias do dito 
morador, e ao resto, era a coisa mais fácil, natural e 
possível do mundo. Eis a origem da crônica. 

Que eu, sabedor ou conjeturador de tão alta 
prosápia, queira repetir o meio de que lançaram mãos as 
duas avós do cronista, é realmente cometer uma 
trivialidade; e contudo, leitor, seria difícil falar desta 
quinzena sem dar à canícula o lugar de honra que lhe 
compete. Seria; mas eu dispensarei esse meio quase tão 
velho como o mundo, para somente dizer que a verdade 
mais incontestável que achei debaixo do sol é que 
ninguém se deve queixar, porque cada pessoa é sempre 
mais feliz do que outra. 

Não afirmo sem prova. 
Fui há dias a um cemitério, a um enterro, logo de 

manhã, num dia ardente como todos os diabos e suas 
respectivas habitações. Em volta de mim ouvia o estribilho 
geral: que calor! Que sol! É de rachar passarinho! É de 
fazer um homem doido! 

Íamos em carros! Apeamo-nos à porta do 
cemitério e caminhamos um longo pedaço. O sol das onze 
horas batia de chapa em todos nós; mas sem tirarmos os 
chapéus, abríamos os de sol e seguíamos a suar até o 
lugar onde devia verificar-se o enterramento. Naquele 
lugar esbarramos com seis ou oito homens ocupados em 
abrir covas: estavam de cabeça descoberta, a erguer 
e fazer cair a enxada. Nós enterramos o morto, voltamos 

nos carros, e daí às nossas casas ou repartições. E eles? 
Lá os achamos, lá os deixamos, ao sol, de cabeça 
descoberta, a trabalhar com a enxada. Se o sol nos fazia 
mal, que não faria àqueles pobres-diabos, durante todas 
as horas quentes do dia? 
(ASSIS, Machado. O nascimento da crônica. Disponível em 
http://www.releituras.com/machadodeassis_nascimento.asp) 
 

1) Qual o sentido do trecho “Não posso dizer 
positivamente em que ano nasceu a crônica; mas há 
toda a probabilidade de crer que foi coetânea das 
primeiras duas vizinhas”? 
a) A época do nascimento da crônica coincide com a 
época em que surgiram as primeiras vizinhas.  
b) A época do nascimento da crônica é distante da época 
em que surgiram as primeiras vizinhas. 
c) As duas primeiras vizinhas fizeram uma coletânea das 
primeiras crônicas escritas. 
d) As duas primeiras vizinhas conheciam o primeiro 
cronista.  
e) A primeira cronista era, na verdade, uma das vizinhas. 
 
2) O autor diz que as duas vizinhas são as avós do 
cronista. Marque a opção que mais se aproxima dessa 
interpretação. 
a) O neto de uma das vizinhas se tornou um escritor de 
sucesso, que produzia crônicas para o jornal local. 
b) Por serem as primeiras vizinhas, foram, também, as 
primeiras a conversarem sobre coisas cotidianas, 
passando esse costume para as gerações seguintes. E foi 
assim que surgiu a ideia para a crônica. 
c) O primeiro cronista era neto das duas vizinhas e ele se 
inspirou na conversa das avós para criar o gênero crônica. 
d) As vizinhas, na verdade, foram as primeiras cronistas, 
mas o gênero só se concretizou com as produções de seu 
neto. 
e) O neto das duas vizinhas transcrevia as conversas 
entre as avós e passou a produzir as primeiras crônicas 
escritas. 
 
3) Uma das funções da vírgula é separar advérbios ou 
locuções adverbiais deslocadas. Marque a opção em 
que a vírgula deveria ser utilizada. 
a) Apeamo-nos à porta do cemitério e caminhamos um 
longo pedaço. 
b) Em volta de mim ouvia o estribilho geral: que calor! Que 
sol! 
c) Mas há toda a probabilidade de crer que foi coetânea 
das primeiras duas vizinhas. 
d) Passar das ervas às plantações do morador fronteiro. 
e) Esse meio é mais velho ainda do que as crônicas. 
 
4) De acordo com o texto, é possível considerar a 
conversa entre as duas vizinhas a primeira crônica. 
Marque a opção que mais se aproxima dessa 
interpretação.  
a) A estrutura da conversa entre as duas vizinhas se 
desenvolveu e deu origem ao gênero crônica. 
b) Após a conversa, as vizinhas escreveram o que haviam 
conversado, surgindo, assim, a primeira crônica. 
c) Havia um escritor observando as duas vizinhas 
conversarem e decidiu escrever a primeira crônica. 
d) As vizinhas, que viriam a ser cronistas, tiveram a ideia 
de desenvolver esse gênero a partir de suas conversas. 
e) O neto das vizinhas, ao ouvir a conversa entre as avós, 
teve a ideia de escrever o primeiro texto do gênero 
crônica. 
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5) O autor escreve uma crônica que discute o gênero 
crônica. Essa técnica, na qual a literatura é utilizada 
para refletir a própria literatura, é conhecida como 
a) Sátira. 
b) Ironia. 
c) Metaliteratura. 
d) Orientalismo. 
e) Consciência literária. 
 
MATEMÁTICA 

  
6) Uma equação do primeiro grau é conhecida pela 
sua aparência ao ser plotada em um gráfico: apresenta 
um padrão linear. Considere a seguinte equação do 
primeiro grau: 
 

 
Avalie então as seguintes proposições: 

I - O coeficiente angular da equação é    . 

II - O coeficiente linear da equação é    . 
III - A função plotada no gráfico acima pode ser 

descrita por      . 
IV - O ponto (5, 9) pertence à função. 
As proposições CORRETAS, portanto, são: 
a) I e III. 
b) I, III e IV. 
c) III e IV. 
d) I, II e III. 
e) II e IV. 
 
7) A equação do segundo grau recebe esse nome pelo 
fato de o grau da função (expoente de maior valor) ser 
igual a dois. Considere a seguinte equação e o seu 
gráfico plotado: 

            

 
Avalie agora as seguintes proposições: 
I - A função apresenta duas raízes reais. 
II - O ponto de mínimo da função é (3, 1). 
III - A função não apresenta valores negativos (y < 0) 
para todo o domínio de x. 
É/são CORRETA(S) somente a(s) proposição(ões): 

a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) II e III. 
e) I e II. 
 
8) Trigonometria é o estudo das características do 
polígono mais elementar de todos: o triângulo. Sendo 
assim, considere o seguinte triângulo a seguir: 

 
É CORRETO afirmar que o comprimento do menor 
cateto é: 
a) 4. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 5. 
e) 1. 
 
9) Alguns triângulos são conhecidos por suas 
particularidades, especialmente com relação às suas 
formas geométricas. Considere os seguintes 
triângulos abaixo: 

 
 
Com relação aos triângulos I, II e III, é CORRETO 
afirmar que eles são nomeados, respectivamente, 
como: 
a) Triângulo Equilátero, Triângulo Retângulo e Triângulo 
Isósceles. 
b) Triângulo Isósceles, Triângulo Retângulo e Triângulo 
Equilátero. 
c) Triângulo Escaleno, Triângulo Isósceles e Triângulo 
Equilátero. 
d) Triângulo Retângulo, Triângulo Escaleno e Triângulo 
Isósceles. 
e) Triângulo Equilátero, Triângulo Escaleno e Triângulo 
Retângulo. 
 
 
10) Estatística é a ciência que utiliza teorias de 
probabilidades para explicar a frequência da 
ocorrência de eventos. É também uma ciência que 
relaciona dados e procura achar peculiaridades, 
informações que os caracterizem e nos faça entender 
melhor o seu padrão. Algumas propriedades da 
Estatística como: média, variância e desvio padrão 
são muito conhecidas. Considere os seguintes dados: 
 
 

4,5

5

5,5

6

6,5

7
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Avalie as seguintes afirmações: 
I - A moda dos dados acima é 6. 
II - A média aritmética dos dados acima é maior que 7. 
III - A mediana dos dados é 6. 
IV - O número mínimo dos dados é 2 e o máximo, 19. 
Das três afirmativas acima, estão CORRETAS somente 
as afirmativas: 
a) I, III e IV. 
b) I e IV. 
c) III e IV. 
d) II, III e IV. 
e) I, II e IV. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 

  
11) Qual o foi o primeiro prefeito do município de 
Canoinhas –SC? 
a) Antônio Tavares de Souza Junior.  
b) Joaquim de Oliveira Mendes. 
c) Manoel Tomás Vieira. 
d) João Guilherme Lemes. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
12) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna: 
“Foi na condição de Santa Cruz de Canoinhas que em 
1902 o lugar foi elevado a distrito judiciário de 
Curitibanos, embora se encontrasse em área 
contestada pelo Paraná e Santa Catarina, que 
disputavam a posse do território. A ________ e depois 
a madeira eram sustentáculos da incipiente economia 
local. Os interesses pelo domínio do território levaram 
o governo catarinense à criação do município de 
Santa Cruz de Canoinhas -SC, o que ocorreu em 12 de 
setembro de 1911, através da lei 907.” 
a) erva doce 
b) cana de açúcar 
c) soja 
d) batata doce 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
13) Segundo o IBGE qual a  área aproximada do 
município de Canoinhas –SC? 
a) 2.569,587 km².  
b)1.140,394 km². 
c) 96.658 km². 
d) 2.659,321 km². 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
14) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna : 
Em 1.°-VII-1960, O Município de Canoinhas – SC 
achava-se dividido em_______: Pelas leis estaduais 
números 632 e 633, de 23-XII-1960, perdeu os distritos 
de Major Vieira e Três Barras e parte do distrito de 
Canoinhas. Sendo assim sua área foi, assim, reduzida 
para menos de 2 866 km² . 
a) 6 distritos 
b) 5 distritos 
c) 4 distritos  
d) 9 distritos 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
15) Leia o trecho abaixo e responda : 

A Cervejaria Canoinhense do município de Canoinhas 
- SC é a cervejaria artesanal  mais antiga do país, foi 
fundada em ? 
a) 1854. 
b) 1908. 
c) 1971. 
d) 1896. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
16) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna: 
Quanto à hidrografia, o município de Canoinhas -SC é 
banhado pelas bacias dos rios _____________ Desses, 
os principais afluentes são: o Paciência e o 
Canoinhas. 
a) Pardo e Amambaí 
b) Aporé e Verde 
c) Tietê e Ivaí 
d) Iguaçú e Negro 
e)Nenhuma das alternativas 
 
17) Sobre o conceito de direitos humanos analise as 
afirmativas abaixo. 
I- Direitos humanos são os todos os direitos 
relacionados à garantia de uma vida digna a todas as 
pessoas. Os direitos humanos são direitos que são 
garantidos à pessoa pelo simples fato de ser humana. 
II- Direitos humanos é o conjunto de garantias e 
valores universais que tem como objetivo garantir a 
dignidade, que pode ser definida com um conjunto 
mínimo de condições de uma vida digna.  
III- De acordo com a Organização das Nações Unidas 
(ONU) os direitos humanos são garantias de 
proteção das pessoas contra ações ou falta de ações 
dos governos que possam colocar em risco a 
dignidade humana. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas III e II. 
d) I, II e III. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
18) Há alguns importantes tratados e acordos 
internacionais voltados ao meio ambiente, com base 
nessa informação assinale a alternativa que se refere – 
se ao objetivo do Protocolo de Montreal:  
a) Tem o objetivo de reduzir a emissão de produtos que 
causam danos à camada de ozônio. 
b) Tem objetivo de mitigar o impacto dos problemas 
ambientais, por exemplo, das mudanças climáticas do 
planeta terra. 
c) Define ações voltadas para a preservação ambiental e 
aspectos sociais, especialmente de países mais pobres. 
d) Objetiva orientar as nações do planeta rumo ao 
desenvolvimento sustentável, além de erradicar a pobreza 
extrema e reforçar a paz mundial. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
19) Os biomas são ecossistemas terrestres com 
vegetação característica e um tipo de clima 
predominante. Esses aspectos dão ao bioma o seu 
caráter geral e único. São sete os principais biomas 
mundiais Com base nessa informação assinale a 
alternativa que NÃO apresenta  biomas mundiais. 
a) Tundra, Taiga. 
b) Floresta Temperada, Floresta Tropical. 
c) Savanas, e Deserto. 

3 5 6 8 13 2 3 7 6 10 19 4 2 6 9 

https://www.todamateria.com.br/protocolo-de-montreal/
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d) Pedrarias e Floresta Marinha 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
20) Leia a noticia abaixo e complete a lacuna: 
Saúde intensifica vacinação contra a febre amarela em 
Santa Catarina 
A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da 
Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive), 
intensificou a vacinação contra a febre amarela para 
pelo menos 41 cidades de Santa Catarina, 
principalmente para as regiões com extensa área rural. 
A imunização foi dividia em três fases até o dia 30 de 
outubro. 
O público-alvo da vacinação é composto por 
indivíduos a partir dos______________, 
independentemente do local onde moram, com a 
devida atenção às contraindicações e aos casos em 
que há necessidade de avaliação prévia realizada por 
profissional de saúde. 
( Disponível em: https://g1.globo.com) 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) 9 meses de idade 
b) 1 ano de idade 
c) 3 meses de idade 
d) 2 anos de idade 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

  
21)  Analise as afirmativas abaixo e assinale  
verdadeiro (V) ou falso (F): 
(  ) Na esfera federal o programa nacional de 
imunização esta sob a responsabilidade do 
departamento de vigilância das doenças 
transmissíveis. 
(  ) A equipe da ESF esta apta para verificar a situação 
vacinal e encaminhar a população para complementar 
o esquema de vacinas. 
(  ) A inserção de um novo imunobiológico leva em 
consideração apenas a evidencia epidemiológica e a 
eficácia /segurança da vacina. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) F-V-V. 
b) F-F-V. 
c) V-V-F. 
d) F-V-F. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
22) Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Na imunidade ativa há estimulação das células de 
memória. 
b) Passagens de anticorpos via transplancentaria é 
característico da imunidade ativa. 
c) Um exemplo de imunidade passiva é a que se adquire 
após uma infecção por sarampo. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
33) Assinale a alternativa CORRETA: 
a) As gestantes não devem receber vacinas em que haja 
antígenos vivos. 
b) Não há contra indicação de vacinação para mulheres 
que estejam amamentando já que estudos comprovaram 
que não há passagem dos antígenos pelo leite materno. 
c) Vacinas inativas necessitam apenas de uma dose, 
enquanto que vacinas virais atenuadas (como a hepatite 
B) são recomendadas mais de uma dose. 

d) A vacina hepatite A é ativada portanto, possui 
evidências de riscos teóricos para a gestante e o feto. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
24) Com relação a administração de imunobiológicos 
assinale a alternativa CORRETA: 
a) A vacina rotavirus humana G1P1[8] (Atenuada) é 
administrada via oral. 
b) A vacina BCG e a vacina de sarampo são 
administradas via subcutânea. 
c) A vacina de hepatite B é administrada via intradérmica. 
d) A vacina de febre amarela é administrada via 
subcutânea e via oral. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
25) Assinale a alternativa CORRETA, com relação a 
infecção hospitalar. 
a) A infecção hospitalar pode ocorrer quando o paciente 
tem dificuldade em conviver com bactérias que lhe são 
próprias (como da pele e mucosa). 
b) Para o controle de infecções hospitalares é necessário 
uma análise das características da população atendida, 
fazendo uma comparação das taxas de infecção hospitalar 
entre instituições distintas. 
c) Não é possível que as instituições tenham uma 
previsibilidade das infecções hospitalares. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
26) Com relação a comissão de controle de infecção 
hospitalar ( CCIH) assinale a alternativa CORRETA: 
a) Todos os hospitais do país devem manter uma CCIH. 
b) Apenas hospitais que tenham o governo como entidade 
mantenedora é obrigado a manter uma CCIH. 
c) A CCIH não é obrigatória nos hospitais, é apenas uma 
comissão para capacitar profissionais a respeito das 
infecções hospitalares. 
d)  A CCIH é obrigatória em todas as clínicas e hospitais. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
27) Analise as afirmativas abaixo e assinale verdadeiro 
(V) ou falso (F): 
(  ) A difteria é uma doença transmissível aguda  
causada por bacilos toxigênico. 
(  ) Com o aumento na imunização a partir da vacina 
DTP os casos de defteria vem diminuindo. 
(  ) A vacina DTP protege contra a difteria, tétano e 
poliomielite. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) V – F – V. 
b) V –V – V. 
c) F – V – F. 
d) V – V – F. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
28) Assinale a alternativa CORRETA: 
a) O sarampo é uma enfermidade transmissível e possui 
um comportamento cíclico, com epidemias em média a 
cada 5 anos. 
b) A rubéola não é uma doença de notificação 
compulsória, mas é infecto-contagiosa que pode ser 
transmitida durante a gestação. 
c) A raiva é uma zoonose que apresenta letalidade de 
100%, e possui apenas um ciclo de transmissão: Silvestre. 
d) A meningite é uma inflamação das meninges, que são 
as membranas que envolvem o sistema respiratório. 
e) Nenhuma das alternativas. 

https://g1.globo.com/
https://www.minhavida.com.br/saude/temas/meningite
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29) Assinale a alternativa CORRETA: 
a) A oncocercose é causada por um nematódeo que é 
transmitido pelo consumo de carne crua. 
b) A oncocercose pode causar cegueira. 
c) A oncocercose é comum em países da África e na 
Venezuela, no Brasil está restrita em todo o estado de 
Roraima. 
d) A oncocercose pode ser transmitida pelo contato 
humano. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
30) Podemos classificar como doença transmissível 
com quadro de persistência: 
a) Tuberculose. 
b) Poliomielite. 
c) Sarampo. 
d) Meningite. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
31)  A oxigenoterapia consiste na administração de 
oxigênio numa concentração de pressão superior à 
encontrada na atmosfera. Ao nível do mar a 
concentração de oxigênio no ar ambiente é de 21%. O 
objetivo da oxigenoterapia é fornecer o transporte 
adequado de oxigênio no sangue, enquanto diminui o 
trabalho de respiração e o estresse sobre o miocárdio. 
Diante do exposto assinale a alternativa CORRETA: 
a) O transporte de oxigênio para os tecidos depende de 
fatores tais como débito cardíaco, conteúdo arterial do 
oxigênio, concentração adequada da hemoglobina e 
requisitos metabólicos. 
b) Uma alteração no padrão ou frequência respiratória do 
paciente não é considerada indicadores precoces da 
necessidade de oxigenoterapia e pode ser resultante da 
hipoxemia ou hipóxia.  
c) Muitos dispositivos diferentes não são utilizados para 
administrar oxigênio no paciente, todos liberarão oxigênio, 
se utilizados conforme a prescrição e se os dispositivos 
são utilizados e mantidos de maneira correta. 
d) O oxigênio é um medicamento que pertence ao plano 
terapêutico por uma necessidade apresentada pelo 
paciente e, incluindo-se a condições de emergência, é 
prescrita por um médico. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
32) A equipe de enfermagem é responsável pela 
montagem da sala cirúrgica, para que o procedimento 
cirúrgico possa ocorrer com segurança e 
tranquilidade, priorizando a saúde do paciente. É 
preciso prever os materiais, instrumentais e 
equipamentos indispensáveis para a realização do 
procedimento cirúrgico-anestésico e prover a sala 
cirúrgica de todo esses itens necessários. São 
recomendações importantes que o profissional deve 
estar atendo antes de iniciar a montagem da sala 
cirúrgica: 
I- Verificar se a mesa cirúrgica oferece a possibilidade 
de manter o paciente na posição cirúrgica 
inapropriada para a realização do procedimento 
cirúrgico. 
II- Verificar a existência de equipamentos acessórios 
como bancos, suporte de soro, braçadeiras, arco, 
mesas para instrumentais, hampers e extensões 
elétricas. 
III- Dispor em mesas auxiliares os artigos que não 
serão utilizados pelo anestesista. 

IV- Verificar no mapa cirúrgico a cirurgia que será 
realizada. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e IV. 
d) III e IV. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
33) Assinale a alternativa CORRETA, sobre os 
equipamentos da sala cirúrgica: 
a) Bisturi Elétrico: Esse equipamento usa um feixe de gás 
de argônio ionizado, o plasma de argônio, que passa 
conduzir a corrente elétrica. A fulguração produz faíscas 
que atingem o tecido, formando túneis internos. A 
eficiência da coagulação, quando comparamos com o 
eletrocautério, deve-se ao fluxo contínuo de faíscas e não 
a ação do gás. 
b) Bisturi Bipolar: Este equipamento consiste em unidades 
eletrocirúrgicas bipolares, usadas com o objetivo de 
coagulação. Não é permitido à coagulação bipolar, ou 
seja, a hemostasia de vasos sanguíneos da maioria dos 
tamanhos. 
c) Bisturi Harmônico: Utiliza-se a energia elétrica para 
acionar o sistema de corte e coagulação de tecidos moles, 
mas sem difundir essa corrente elétrica para o corpo do 
paciente. A potência do corte pode ser ajustada durante o 
procedimento cirúrgico, podendo essa potência ser 
aumentada ou diminuída, tanto para o corte ou para 
coagulação. 
d) Foco Cirúrgico Portátil: Tem a mesma função do foco 
cirúrgico de teto, porém sua potência é maior. Sua 
principal função é servir como um foco auxiliar ou ser 
utilizado em pequenos procedimentos realizados fora do 
centro cirúrgico como, por exemplo, no centro de terapia 
intensiva, hemodinâmica e unidade coronariana. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
34) A fase dos cuidados pós-operatórios imediato 
começa logo que o procedimento cirúrgico seja 
concluído e o paciente transferido para a Unidade de 
Recuperação Pós-Anestésica (URPA). Esta Unidade 
deve ser adjacente ao centro-cirúrgico, oferecendo 
facilidade de acesso. O estado do paciente deve ser 
avaliado quanto às necessidades durante a 
transferência. Este é o período mais crítico da 
recuperação do paciente, por isso, vários cuidados de 
enfermagem são dispensados a ele. Assinale a 
alternativa INCORRETA referente a esses cuidados: 
a) prestar assistência intensivista até a total recuperação 
dos reflexos. 
b) assistir o paciente integralmente, proporcionando 
segurança e retorno rápido às suas atividades normais. 
c) prevenir complicações, e em alguns casos, auxiliar na 
reabilitação e na adaptação do paciente às novas 
condições resultantes da operação, como é o caso, por 
exemplo, da colostomia, da mastectomia, e da amputação, 
entre outras. 
d) o Enfermeiro assume os cuidados do paciente após 
uma avaliação inicial e um relato da equipe de 
transferência. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
35)  Assinale a alternativa CORRETA. As principais 
posições cirúrgicas são: 
a) Posição Dorsal: É a posição em que o paciente é 
colocado com o abdome para baixo, tendo a cabeça 



8 

 

voltada para um dos lados e apoiada num travesseiro, as 
pernas estiradas, os braços ligeiramente flexionados e 
apoiados em suportes. 
b) Posição ventral: Nesta posição, o paciente deve ser 
mantido em decúbito dorsal ou supino, tendo as pernas 
esticadas e os braços estendidos ao longo do corpo. É a 
posição mais comumente usada para as cirurgias 
abdominais supra e infraumbilical, algumas torácicas, 
vasculares etc. De todas as posições cirúrgicas, é a mais 
utilizada e a que menos complicações trazem ao paciente. 
c) Posição lateral: Nesta posição, o paciente é colocado 
sobre um dos lados, tendo a perna inferior fletida e a 
superior em extensão, separadas por um coxim ou 
travesseiro. 
d) Posição ginecológica: Nesta posição, o paciente é 
colocado em decúbito dorsal, tendo os membros 
superiores elevados e colocados em suportes especiais, 
também chamados perneiras, e fixados com correias. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
36) Infecção Relacionada à Assistência a Saúde 
(IRAS)é qualquer infecção adquirida após a admissão 
do paciente no hospital. As IRAS também podem se 
manifestar durante a internação ou após a alta, desde 
que estejam relacionadas com a internação ou com os 
procedimentos realizados durante a internação. As 
IRAS podem também ser relacionadas com 
procedimentos realizados em ambulatórios, 
consultórios e outras unidades de atendimento à 
saúde. Assinale a alternativa INCORRETA referente 
aos fatores relacionados a (IRAS). 
a) Fatores individuais, como extremos de idade (recém-
nascidos ou idosos), obesidade, desnutrição, diabetes, 
uso de alguns medicamentos (quimioterápicos) e fumo.  
b) O tempo de permanência do paciente nos serviços de 
saúde. 
c) A necessidade de procedimentos invasivos 
d) O uso excessivo de antibióticos, desfavorecem a 
quebra de proteção do organismo, aumentando a chance 
de infecção. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
37) A administração de medicamentos é uma das 
atividades de maior responsabilidade da enfermagem. 
O tratamento de determinadas patologias na grande 
maioria das vezes ocorre por terapia medicamentosa. 
A sua correta execução depende da aplicação de 
diversos princípios científicos que não se verificando 
puderam levar a erros com prejuízo ao paciente. Neste 
sentido, a aplicação da regra "5 certos", deve ser 
seguida, evitando-se erros. 
 Analise as afirmativas abaixo: 
I- Medicamento certo 
II- Paciente certo 
III- Dose certa 
IV- Via certa 
V- Hora certa 
Assinale a alternativa INCORRETA, referente ao “5 
certos”. 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) III e IV. 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
38) O envenenamento, ou intoxicação aguda, ocorre 
quando a pessoa inala, ingere alguma substância 

tóxica ao organismo ou essa substância entra em 
contato direto com a pele. Existem substâncias que 
em pequenas doses não causam nenhum dano, 
porém, quando administradas em grande quantidade, 
são maléficas, como é o caso dos medicamentos. 
Analise as afirmativas abaixo: 
I- Coceira. 
II- Manchas na pele;  Irritação dos olhos. 
III- Respiração rápida. 
IV- Queixa de dor ao engolir. 
Assinale a alternativa CORRETA, sobre alguns dos 
principais sinais e sintomas do envenenamento por 
contato : 
a) I e III. 
b) I e IV. 
c) I e II. 
d) II e III. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
39) Assinale a alternativa CORRETA na prática de 
coleta de materiais para exames. 
a)  Feridas, abscessos e exsudatos: não se deve limpar a 
ferida com SF0 9%, coletar o material purulento na parte 
mais profunda da ferida, aspirando com seringa ou agulha. 
A escarificação das bordas é o material adequado para 
cultura. Swabs são menos recomendados.  
b)  Na coleta de Hemocultura deve-se fazer a antissepsia 
com clorexidine alcoólico 0,5%, friccionando a pele em 
círculos semiabertos a partir do ponto a ser puncionado. 
Secar por 30 segundos. Em seguida, aplicar novamente 
clorexidine alcoólico 0,5% utilizando novo algodão ou 
gaze. Esperar cerca de 30 segundos para secar, repetir o 
procedimento por mais uma vez e aguardar secar.  
c) Na coleta das Hemoculturas, mais de três amostras 
(exceto nos casos de endocardite) não acrescentam 
sensibilidade e podem contribuir para o desenvolvimento 
de anemia pelo paciente e gasto desnecessário de 
insumos.  
d) Após a retração do coágulo, o material pode 
permanecer em geladeira, de 4° a 8° C, por 24 horas no 
máximo, a fim de evitar hemólise.  
e) Nenhuma das alternativas. 
 
40) Urgência e Emergência são dois termos usados na 
área da saúde, sendo que os seus respectivos 
significados costumam se confundir entre si. Assinale 
a alternativa CORRETA correspondente aos termos 
citados acima. 
a) O critério fundamental de distinção apontado entre 
emergência e urgência, e o que não é nem emergente 
nem urgente, é o risco de vida, avaliado na base do perigo 
que ameaça a manutenção das funções ditas vitais, no 
caso de uma urgência, o risco de vida é „iminente‟; no 
caso de uma emergência, o risco existe, mas não é 
„iminente‟; no caso dos problemas ditos „de rotina‟, é 
inexistente.  
b) Urgência técnica é a situação de saúde do paciente, 
expressa por sinais.  
c) Urgência é quando há uma situação pode ser adiada.  
d) A urgência é uma ocorrência imprevista com ou sem 
risco potencial à vida.  
e) Nenhuma das alternativas. 
 
 

 


