
Concurso Público Maravilha- SC 

Caderno de Provas 

Edital nº 001/2014 

 

1 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

A 

 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE  

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

 

 

 

Prova 
 

Língua Portuguesa 

Raciocínio Lógico 

Conhecimentos gerais 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

 

  

INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

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

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

- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.  

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

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

 

VOCÊ DEVE 

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

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

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

 

ATENÇÃO 

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

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS, mais de uma letra 

assinalada implicará anulação dessa questão.  

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

feitas pelo candidato. 

- Responda a todas as questões. 

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

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

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

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

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 1 hora do início 

da mesma. 

- Você terá 4 horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE RESPOSTAS.  

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

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

LEIA O TEXTO E A SEGUIR RESPONDA ÀS QUESTÕES 

 

Um bilhão de eleitores. Nenhuma ideia¹ 

 

O Brasil e outros grandes países emergentes oferecem hoje um cardápio bem variado de 

motivos para quem quiser reclamar da vida. Há crescimento incerto, manifestações violentas nas 

ruas, deficiências na infraestrutura, forte dependência de capital externo. Como se os problemas 

evidentes não bastassem, grandes investidores e administradores de fortunas mundo afora vêm 

apontando outra razão para recear colocar dinheiro nesses países: as eleições que vêm por aí. 

Os pleitos são motivo de júbilo para as sociedades. Fundamentais para a democracia (embora 

não suficientes), revelam civilidade, liberdade e participação política. Só que o mercado financeiro 

não vem apreciando a festa democrática global. Os motivos alegados pelos agentes do mercado 

frequentemente são tolos, mas os desta safra merecem alguma atenção. No tabuleiro global das 

eleições, o que se vê hoje é um deserto de esperanças de que os novos governos façam as mudanças 

necessárias para os países crescerem. 

Entenda-se, entre essas necessidades, facilitar os negócios e aumentar as garantias de 

estabilidade econômica. Elas são especialmente desejáveis num momento em que saem de cena 

outros fatores que contribuíam com o crescimento dessas nações, como a alta de preços de matérias-

primas. “Durante um ano de eleição, é normal que políticos não tomem decisões de ajuste. Desta 

vez, o resultado também preocupa. Não há expectativa de que surjam condições para as grandes 

reformas desejáveis”, diz o analista político Christopher Garman, diretor para mercados emergentes 

da consultoria Eurásia. O Brasil é um exemplo. “O modelo de crescimento se esgotou ou está a 

caminho de se esgotar. Até agora não se veem, nem no governo nem na oposição, condições e 

propostas para mudar o quadro”, afirma o consultor Marcelo Suano, do Centro de Estratégia, 

Inteligência e Relações Internacionais (CEIRI). 

Em 2014, esse desânimo aumentou por causa da concentração de eleições. Haverá pleitos em 

44 países emergentes, o maior número desde que passou o período de encanto com esses mercados, 

nos anos 2000. Alguns têm pouca relevância econômica, mas ocupam espaço importante na 

geopolítica mundial, como Afeganistão, Iraque ou Líbano. Outros têm importância política e 

econômica, incluindo gigantes populosos como Brasil, Índia e Indonésia. No total, cerca de 1 bilhão 

de eleitores definirão os governantes que, nos próximos anos, influenciarão a vida de mais de 2 

bilhões de pessoas, um terço da população da Terra. [...] É um ano belíssimo para a democracia. 

http://epoca.globo.com/?s=Afeganist%C3%A3o
http://epoca.globo.com/?s=Iraque
http://epoca.globo.com/?s=L%C3%ADbano
http://epoca.globo.com/?s=Brasil
http://epoca.globo.com/?s=%C3%8Dndia
http://epoca.globo.com/?s=Indon%C3%A9sia
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Mas, em nenhum dos países grandes, os investidores e administradores de fortunas veem grande 

chance de um resultado eleitoral ótimo para reformas [...]. 

Em alguns países, como o Brasil, não se detecta entre os favoritos nenhuma vontade de propor 

as mudanças necessárias. Noutros, como Índia e Turquia, o candidato com mais chances ou a 

formação mais provável do próximo Parlamento levarão a um governo fragmentado ou 

questionado, provavelmente fraco demais para levar adiante reformas difíceis. 

[...] 

O nervosismo do mercado em anos eleitorais é uma certeza. Ele ocorre mesmo quando não há 

nenhum maluco entre os candidatos com chances reais. O Brasil é um exemplo de país que sofrerá, 

mesmo que os principais nomes na disputa (Dilma Rousseff, Aécio Neves e Eduardo Campos) 

sejam moderados. Um estudo feito pela empresa americana Fidelity Investments sugere que, em 

países emergentes, o mercado acionário costuma cair no período de três a seis meses antes de uma 

eleição. “O risco e a incerteza política são os maiores fatores para a anormalidade, mais do que um 

candidato ou partido em particular”, afirma Bob von Rekowsky, estrategista na Fidelity. Caberá aos 

candidatos combater essa tendência colocando, sobre a mesa, boas ideias. 

¹ Revista Época 24/02/2014 - Marcos Coronato. Texto adaptado exclusivamente para essa prova. 

 

01. O assunto do texto é: 

A) Eleições nos países emergentes, a importância dessas eleições para a democracia e a ausência de 

reformas necessárias ao crescimento desses países. 

B) A insegurança dos mercados financeiros em tempos de eleição. 

C) A irrelevância dos países emergentes no cenário econômico mundial. 

D) Alerta aos eleitores na escolha de seus presidentes. 

 

02. O sentido da frase: “o que se vê hoje é um deserto de esperanças de que os novos governos 

façam as mudanças necessárias para os países crescerem” é que: 

A) Há muita esperança, como o tamanho do deserto, que os governos façam mudanças para os 

países crescerem. 

B) Não há esperança que os governos façam mudanças para os países crescerem. 

C) As mudanças para os países crescerem são como desertos. 

D) As mudanças são como desertos. 

 

03. “O Brasil e outros grandes países emergentes oferecem hoje um cardápio bem variado de 

motivos para quem quiser reclamar da vida”. Esse cardápio refere-se a: 

A) Comidas típicas dos países pela grande diversidade cultural existente. 

http://epoca.globo.com/?s=Turquia
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B) Aos candidatos aos cargos eletivos. 

C) Aos inúmeros problemas de ordem social, política, econômica e eleitoral. 

D) Nenhuma das alternativas. 

 

04. Assinale a alternativa em que todas as palavras são proparoxítonas: 

A) número – período – econômico – provável – política – tendência.  

B) número – período – econômico – geopolítica – desejáveis – belíssimo. 

C) ótimo – período – econômico – provável – desejáveis – belíssimo. 

D) ótimo – período – econômico – geopolítica – política – belíssimo. 

 

05. Assinale a alternativa em que o uso ou não da crase está adequado 

A) Quando saio às ruas vejo as pessoas preocupadas. 

B) Às ruas da cidade estão sujas. 

C) Fico à pensar como será a cidade e as ruas daqui a alguns anos. 

D) Fico a pensar como será a cidade e as ruas daqui à alguns anos. 

 

06. Assinale a série de palavras em que os sentidos estão corretos de acordo com a escrita das 

palavras: 

A) (flagrante = evidente)  (fragrante = perfumado); (inflação = alta dos preços); (infração = 

violação); (extrato = camada) (estrato = o que se extrai de). 

B) (flagrante = evidente)  (fragrante = perfumado); (inflação = alta dos preços); (infração = 

violação); (estrato = camada) (extrato = o que se extrai de). 

C) (fragrante = evidente)  (flagrante = perfumado); (inflação = alta dos preços); (infração = 

violação); (extrato = camada) (estrato = o que se extrai de). 

D) (fragrante = evidente)  (flagrante = perfumado); (infração = alta dos preços); (inflação = 

violação); (extrato = camada) (estrato = o que se extrai de). 

 

07. Assinale a série de palavras que todas estão grafadas corretamente: 

A) existe – necessidade – a partir de – sossego – atrás – análize.  

B) existe – necescidade – apartir de – sossego – atráz – análise.  

C) existe – necessidade – a partir de – sossego – atrás – análize.  

D) existe – necessidade – a partir de – sossego – atrás – análise.  
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08. Assinale a alternativa em que a pontuação está correta: 

A) Brasil, e a Indonésia, têm importância política e econômica, além de serem gigantes populosos.  

B) Brasil, e a Indonésia, têm importância política e econômica além de serem gigantes populosos.  

C) Brasil e a Indonésia têm importância política e econômica, além de serem gigantes populosos.  

D) Brasil e a Indonésia, têm importância política e econômica além de serem gigantes populosos.  

 

09. Assinale a alternativa na qual a frase está escrita corretamente, de acordo com a concordância: 

A) Neste ano haverá eleições em 44 países emergentes, incluindo gigantes como Brasil, Índia e 

Indonésia. 

B) Neste ano haverão eleições em 44 países emergentes, incluindo gigantes como Brasil, Índia e 

Indonésia. 

C) Neste ano haverá eleições em 44 países emergentes, incluindo gigante como Brasil, Índia e 

Indonésia. 

D) Neste ano haverão eleições em 44 países emergentes, incluindo gigante como Brasil, Índia e 

Indonésia. 

 

10. Assinale a alternativa em que todas as letras destacadas indicam encontro consonantal 

A) chapéu – quando – texto – incluindo – emergentes – antes.  

B) chapéu – quando – texto – incluindo – emergentes – antes.  

C) chapéu – quando – texto – incluindo – emergentes – antes.  

D) chapéu – quando – texto – incluindo – emergentes – antes.  

 

Raciocínio Lógico 

 

11. Seja uma Progressão Aritmética onde o conjunto possui 7 elementos. Então o primeiro elemento 

da sequência (__, __, __, __, __, 22 , 26) será? 

A) 2. 

B) 6. 

C) 14. 

D) -2. 

 

12. O Sr. João vai distribuir para seus três filhos um total de 46 moedas de Prata. Sabe-se que o 

primeiro filho ganhará a soma dos outros dois mais 6 moedas, o segundo ganhará o triplo do que 

ganhará o terceiro. Nesse caso quantas moedas ganhará o primeiro filho? 

http://epoca.globo.com/?s=Brasil
http://epoca.globo.com/?s=Indon%C3%A9sia
http://epoca.globo.com/?s=Brasil
http://epoca.globo.com/?s=Indon%C3%A9sia
http://epoca.globo.com/?s=Brasil
http://epoca.globo.com/?s=Indon%C3%A9sia
http://epoca.globo.com/?s=Brasil
http://epoca.globo.com/?s=Indon%C3%A9sia
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A) 12 moedas. 

B) 10 moedas. 

C) 15 moedas. 

D) 26 moedas. 

 

13. Temos uma figura plana determinada em centímetros e, desenhada fora de escala apresentada a 

seguir. Calcular a área da mesma, a partir dos dados que temos a disposição:  

A) (2π + 12)cm
2
. 

B) (π + 6)cm
2
. 

C) 10cm
2
. 

D) (2π + 24)cm
2
. 

 

 

14. No dia da Páscoa a Polícia Rodoviária Estadual de Iporã do Oeste realizou uma blitz na qual 

foram apreendidos carros pequenos e motocicletas. O Capitão fez uma brincadeira com os seus 

filhos e enunciou o seguinte problema para ser resolvido por sistemas de equações: (desprezar os 

pneus estepes). Se somarmos as motos e os carros teremos 6 aprendidos e, se somarmos os pneus 

dos carros com os pneus das motos teremos um total de 16. Quantos carros foram apreendidos 

naquele dia de blitz? 

A) 10 carros apreendidos. 

B) 4 carros apreendidos. 

C) 2 carros apreendidos. 

D) 6 carros apreendidos. 

 

15. O professor Jonas é mestre em Geografia populacional e trabalha no município de Chapecó - SC 

onde temos supostamente 156.000 (cento e cinquenta e seis mil) habitantes e a área aproximada 

dessa cidade é de 624.000Km² (seiscentos e vinte e quatro mil). Queremos calcular uma razão 

especial, qual é a Densidade Demográfica de Chapecó? 

A) a Densidade Demográfica é de 4Km²/Hab 

B) a Densidade Demográfica é de 156 habitantes por 1000. 

C) a Densidade Demográfica é de 0,25Hab/Km². 

D) a Densidade Demográfica é de 25Hab/Km². 

 

 



Concurso Público Maravilha- SC 

Caderno de Provas 

Edital nº 001/2014 

 

7 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

Conhecimentos gerais 

 

16. Santa Catarina teve um importante papel na Revolução Farroupilha, uma vez que os 

catarinenses eram receptivos às ideias republicanas. Com o objetivo de utilizar a saída do estado 

Catarinense para o mar, os Farrapos tomaram uma cidade catarinense dos imperialistas, com o 

objetivo de nela estabelecer o governo provisório da “República Catarinense”. Assinale a 

alternativa que apresenta o nome atual da cidade tomada pelos farrapos: 

A) Imbituba. 

B) Jaguaruna. 

C) Laguna. 

D) Passo de Torres.  

 

17. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Maravilha, além da competência privativa e da 

competência complementar, o município ainda possui competências suplementares, elencadas no 

artigo 18 da já citada lei. Assim sendo, é competência suplementar do município:  

I. Sistema Municipal de Educação.  

II. Defesa e preservação do meio ambiente e conservação do solo. 

III. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. 

IV. Defesa do consumidor.  

V. Licitação e contratação, em todas as modalidades, para a administração pública direta, indireta e 

fundacional.  

 

Estão corretas:  

A) Apenas a I, II e a V.  

B) Apenas a II, III e a IV. 

C) Apenas a II, IV e a V. 

D) Todas estão corretas.  

  

18. No início do mês de março de 2014, uma aeronave que levava mais de 200 (duzentos) 

passageiros, desapareceu, acredita-se que no Oceano Indico. Até a data de 30/04/2014, segundo 

notícias veiculadas na mídia, não havia sido encontrado qualquer destroço da aeronave. Em relação 

ao fato narrado, assinale a alternativa incorreta:  

A) O voo MH370 da Malaysia Airlines saiu de Kuala Lumpur, na Malásia.  
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B) O avião desapareceu dos radares cerca de 40 (quarenta) minutos após a decolagem, em uma ação 

deliberada, segundo as autoridades malaias, atravessando o Estreito de Malaca e seguindo na 

direção contrária a de seu trajeto inicial.  

C) O voo deveria chegar à Tóquio cerca de 6 (seis) horas após a sua decolagem. 

D) Um submarino não tripulado, Bluefin-21, continuará as buscas no leito marinho no local onde 

foi captado um sinal acústico que supostamente teria vindo da caixa-preta da aeronave.  

 

19. Até a data de 30/04/2014, responde pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

do Governo Federal:  

A) Neri Geller.  

B) Francisco José Coelho Teixeira. 

C) Guido Mantega.  

D) Eduardo Benedito Lopes.  

 

20. Segundo notícias divulgadas na mídia, no último dia 13/04/2014, uma mulher de 

aproximadamente 40 (quarenta) anos, ficou presa embaixo de um automóvel. De acordo com 

testemunhas, a mulher era passageira de uma motocicleta, conduzida pelo marido, que foi atingida 

pelo carro de um jovem, após uma discussão entre os dois condutores. No impacto a mulher caiu da 

moto e foi arrastada pelo veículo. Conforme a Polícia Militar, o capacete da mulher ficou preso ao 

eixo do automóvel e o condutor do veículo, mesmo com os gritos da vítima, não parou para socorrer 

a mulher que se soltou do veículo aproximadamente 800 (oitocentos) metros após o ponto de 

impacto. Esse fato ocorreu em uma cidade do estado de Santa Catarina. Assinale a alternativa que 

apresenta a cidade onde tal fato ocorreu:  

A) Rio do Sul. 

B) Itajaí.  

C) Florianópolis. 

D) Joinville.  

 

Conhecimentos específicos 

 

21. A imunização antitetânica na gestação visa a prevenção do tétano neonatal e é um dos cuidados 

realizados durante as consultas de pré-natal. Assinale a alternativa que descreve corretamente o 

esquema da Vacina dupla do tipo adulto – dT (difteria e tétano)  segundo recomendações do 

Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, para a vacinação das gestantes:  
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A) Gestantes com menos de 3 (três) doses, realizar 1 (uma) dose de reforço. 

B) Gestantes com vacinação completa, com 3 (três) doses, há menos de 5 anos, 1 (uma) dose de 

reforço. 

C) Gestantes com vacinação completa, com 3 (três) doses, há mais de 5 anos, 1 (uma) dose de 

reforço.  

D) Gestantes sem história de vacinação é necessário iniciar o esquema de vacinação a partir da 20ª 

(vigésima) semana de gestação com intervalo entre as doses de 30 dias. 

 

22. De acordo com os Cadernos de Atenção Básica do Ministério da Saúde, as consultas de pré-

natal devem ser realizadas conforme o seguinte cronograma: 

A) Total de 6 (seis) consultas: até 28ª semana – mensalmente, da 28ª até a 36ª semana – 

quinzenalmente e da 36ª até a 41ª semana – semanalmente. 

B) Total de 6 (seis) consultas: até 28ª semana – mensalmente, 28ª até a 41ª semana – 

quinzenalmente. 

C) Total de 6 (seis) consultas: até 36ª semana – mensalmente, 36ª semana a 41ª semana – 

semanalmente. 

D) Total de 6 (seis) consultas: da 12ª até a 28ª semana – mensalmente, 28ª até a 36ª semana – 

quinzenalmente; 36ª até a 41ª semana – semanalmente. 

 

23. A Lei 8080/90 regulamenta as ações e serviços de saúde em todo o território nacional. Observe 

os itens abaixo referentes aos objetivos e atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), e assinale a 

alternativa correta:  

I. Identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde. 

II. Assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. 

com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 

III. A execução de ações: de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do 

trabalhador, de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 

Assinale a alternativa correta: 

A) apenas I e III estão corretas. 

B) apenas III está errada. 

C) apenas II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 
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24. A pressão arterial é a mensuração da pressão exercida pelo sangue nas paredes das artérias. 

Marque a alternativa incorreta quanto ao procedimento de verificação da pressão arterial: 

A) O estetoscópio em posição incorreta acarreta leituras de pressão sistólicas falsamente baixas e 

diastólicas falsamente altas.  

B) Determinar o melhor local para verificar a pressão arterial, evitar colocar o manguito em 

extremidades com infusão de líquidos por via endovenosa, em membro afetado por cirurgias de 

mama e desvio arteriovenoso ou fístula.  

C) Em caso de dúvida, ou havendo necessidade de repetir a verificação, deve-se esvaziar o 

manguito e imediatamente realizar nova aferição. 

D) Antes de aferir a pressão arterial deve-se ficar atento a fatores como ansiedade, dores ou 

esforços, pois podem provocar alterações na pressão arterial.  

 

25. A tuberculose é uma doença infecciosa, transmissível e  um problema de saúde pública mundial. 

Classifique as alternativas abaixo em verdadeiras (V) ou falsas (F): 

(  ) A tuberculose é uma doença que afeta principalmente o parênquima pulmonar e pode ser 

transmitida para outras regiões do corpo , incluindo meninges, rins, ossos e linfonodos. 

(   ) A tuberculose está intimamente associada à pobreza, desnutrição, aglomeração, alojamentos em 

condições deficientes e cuidados inadequados de saúde. 

(  ) Entre os sinais e sintomas da tuberculose pulmonar, estão febre alta, sudorese, fadiga, 

hemoptiase e perda de peso. 

(  ) O Teste de Mantoux é usado para determinar se uma pessoa foi infectada pelo bacilo da 

tuberculose. 

(  ) A tuberculose dissemina-se de uma pessoa para outra apenas pelo contato direto com a pessoa 

infectada.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 

A) V-V- F-V-F.   

B) V-F-V-V-F. 

C) V-V-F-V-V. 

D) F-V-F- F-V. 

 

26. Os Métodos Contraceptivos são utilizados para evitar gravidez e alguns para prevenção das 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). Das opções abaixo assinale a alternativa incorreta: 

A) Os preservativos masculinos e os femininos são os únicos métodos que oferecem dupla proteção, 
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pois protegem ao mesmo tempo das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), AIDS e gravidez. 

B) A pílula anticoncepcional de emergência apresenta baixa concentração de hormônios e age 

impedindo ou retardando a ovulação, dificultando assim a fecundação do óvulo pelo 

espermatozóide. 

C) Enjoos, aumento de peso e dores de cabeça são alguns dos efeitos colaterais das pílulas 

anticoncepcionais. 

D) A vasectomia é uma cirurgia segura e rápida, porém nas primeiras ejaculações após este 

procedimento, ainda conterá espermatozóides no esperma ejaculado, sendo indicado outro método 

contraceptivo.  

 

27. Considere a seguinte situação hipotética: "Um paciente de 32 anos, do sexo masculino, deu 

entrada na emergência de um hospital apresentando quadro clínico de dor torácica agravada pela 

respiração, tosse, calafrios, hipertermia, ortopnéia, fadiga e uso da musculatura acessória". De 

acordo com o quadro apresentado, podemos afirmar que este paciente apresenta sintomas de: 

A) Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). 

B) Tuberculose Pulmonar. 

C) Pneumonia.  

D) Bronquiolite. 

 

28.  Fatores como o débito cardíaco, distensão das artérias, volume, velocidade e viscosidade do 

sangue afetam diretamente a: 

A) Pressão Arterial. 

B) Filtração Renal. 

C) Equilíbrio Ácido-Base. 

D) Frequência Respiratória. 

 

29. A hipercalcemia é um distúrbio grave que quando não tratado apresenta alta taxa de 

mortalidade. Os sinais e sintomas mais comuns são: 

A) Cãibras, parestesias, anorexia e fraqueza muscular. 

B) Inquietação, sede, desorientação e fraqueza. 

C) Anorexia, náuseas, dor óssea e dor abdominal. 

D) Tremores, apatia, confusão e dor. 
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30. As precauções universais são medidas de proteção que devem ser utilizadas durante a 

assistência aos pacientes prevenindo e controlando as infecções, protegendo ainda pacientes e 

profissionais. Analise os itens abaixo e assinale a alternativa incorreta em relação às referidas 

precauções: 

A) Máscaras e óculos de proteção  devem ser usados durante atividades  que geram certeza ou risco 

de espirros, jatos de sangue ou fluidos corporais.  

B) As luvas devem ser usadas quando existir contato com sangue, fluidos corporais, secreções 

(exceto suor), pele não intacta, superfícies contaminadas, sendo dispensável a troca de luvas entre 

procedimentos e manipulação de pacientes. 

C) As mãos contaminadas são a fonte principal para a transmissão de infecções. A higienização das 

mãos reduz a transmissão de patógenos no ambiente.  

D) Um dos cuidados que os profissionais devem ter para prevenir a transmissão de microrganismos 

por contato direto é evitar carregar artigos de leitos sujos nos braços contra o uniforme.  

 

31. O principal objetivo durante uma investigação de epidemia ou surto de determinada doença 

infecciosa é identificar formas de interromper a transmissão e prevenir a ocorrência de novos casos. 

Com relação à epidemia é correto afirmar que:  

A) Epidemia é a elevação do número de casos de uma mesma doença ou agravo, em determinado 

lugar e período de tempo, caracterizando de forma clara um excesso em relação à frequência 

esperada. 

B) Epidemia é uma ocorrência de casos que se restringem a uma área geográfica pequena e bem 

delimitada ou a uma população institucionalizada (creches, quartéis, escolas, etc.). 

C) Epidemia é a capacidade de um agente etiológico de produzir doenças de maior ou menor 

gravidade. 

D) Epidemia ocorrência de casos de uma doença ou agravo, atingindo grande número de pessoas 

em uma vasta área geográfica. 

 

32. A administração de medicamentos é um procedimento muito importante na assistência de 

enfermagem exigindo do profissional conhecimento e atenção. A via de administração prescrita 

depende das suas propriedades e do efeito desejado.  Sobre as vias de administração dos 

medicamentos é correto afirmar: 

A) A via oral é a mais comum, os medicamentos apresentam ação mais lenta e nunca apresentam 

contra indicações. 

B) As vias parenterais para administração de medicamentos são: Intradérmico, Subcutâneo, 
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Intramuscular e Intravenoso, sendo que as vias intramuscular (IM) e intravenoso (IV) possuem 

graus de absorção maior, porém expõem  o paciente ao risco maior de reações. 

C) A via subcutânea apresenta absorção mais lenta do que a via intramuscular (IM) podendo ser 

administrados até três (3) ml, pois o tecido possui boa tolerância de grandes volumes. 

D) A via intramuscular tem absorção mais rápida do que a via subcutânea devido a maior 

vascularização do músculo.  A região deltoide é a mais indicada, pois é de fácil acesso e aceita 

medicações de maior volume e mais viscosidade. 

 

33. A vacina BCG protege contra formas graves de tuberculose. Assinale a alternativa que 

representa o esquema de vacinação adotado pelo Ministério da Saúde: 

A) Vacina com dose única aplicada após o nascimento por via subcutânea. 

B) Primeira dose da vacina feita após o nascimento e dose de reforço aos 6 meses, aplicada por via 

intradérmica. 

C) Vacina com dose única aplicada após o nascimento por via intradérmica. 

D) Primeira dose de vacina feita após o nascimento e dose de reforço aos 6 meses, aplicada por via 

subcutânea. 

 

34. O vírus HPV é a principal causa dos casos de câncer de colo do útero. O Ministério da Saúde 

realiza campanha nacional de vacinação na prevenção deste câncer. Assinale a alternativa que se 

refere às orientações do referido ministério nesta campanha: 

I. A vacina chamada de quadrivalente é altamente eficaz contra os tipos de HPV 6, 11, 16 e 18, 

sendo que os tipos 16 e 18 são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer de colo do útero 

em todo mundo. 

II. A faixa etária entre 9 a 13 anos é a mais favorável, garante maior proteção, pois ainda  não 

iniciaram a vida sexual e, por isso, não estiveram expostas ao vírus. 

III. O esquema de vacinação é composto por duas doses, a 2ª dose é considerada como dose de 

reforço, sendo aplicada cinco anos depois da 1ª dose. 

 

Assinale a alternativa correta: 

A) I e III estão erradas. 

B) II e III estão corretas. 

C) I e II estão corretas. 

D) Apenas II está correta. 
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35. Um paciente está hospitalizado há 7 dias devido a fortes dores abdominais. Durante a 

administração do medicamento prescrito por via endovenosa, o paciente refere dor local. Ao 

realizar a inspeção no local do acesso venoso a técnica de enfermagem observa  a presença de 

edema, calor e hiperemia. Estes sinais apresentados são sintomas de: 

A) Flebite. 

B) Obstrução. 

C) Extravasamento. 

D) Reação alérgica. 

 

36. A Política Nacional de Humanização (PNH) foi criada pelo Ministério da Saúde em 2003 

qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores 

e usuários. São princípios norteadores desta política: 

I. Valorização da dimensão subjetiva, coletiva e social em todas as práticas de atenção e gestão no 

SUS, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às 

reivindicações de gênero, cor/etnia, orientação/expressão sexual e de segmentos específicos.   

II. Restrição à construção de redes cooperativas, solidárias e comprometidas com a produção de 

saúde e com a produção de sujeitos, devido à falta de fiscalização. 

III. Fortalecimento do controle social com caráter participativo em todas as instâncias gestoras do  

SUS. 

IV. Compromisso com a democratização das relações de trabalho e valorização dos trabalhadores 

da saúde, estimulando processos de educação permanente. 

 

Assinale a alternativa correta: 

A) I, II e III estão corretas. 

B) I, III e IV estão corretas. 

C) II, III e IV estão corretas. 

D) I e II estão erradas. 

 

37. A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, 

família e coletividade atuando na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com 

autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais. Assinale a alternativa incorreta sobre 

as penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem:  

A) A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será 

registrada no prontuário do mesmo, sem a presença de testemunhas. 



Concurso Público Maravilha- SC 

Caderno de Provas 

Edital nº 001/2014 

 

15 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

B) A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da enfermagem por um período não 

superior a 29 (vinte e nove) dias e será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e 

Regional de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores. 

C) A cassação consiste na perda do direito ao exercício da enfermagem e será divulgada nas 

publicações dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação. 

D) A censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos 

Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação. 

 

38. O profissional de enfermagem exerce suas atividades com competência para a promoção do ser 

humano na sua integralidade, de acordo com os princípios da ética e da bioética. Segundo o Código 

de Ética dos profissionais de enfermagem é vetado ao profissional: 

A) Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica, onde não conste a assinatura e o 

número de registro do profissional, exceto em situações de urgência e emergência. 

B) Prestar adequadas informações à pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, 

benefícios e intercorrências acerca da assistência de enfermagem. 

C) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e 

legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade. 

D) Divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos de forma que os envolvidos possam ser 

identificados. 

 

39. Nos ambientes hospitalares e instituições de saúde a limpeza, desinfecção e esterilização visa 

reduzir e eliminar a transmissão de patógenos. Observando os conceitos descritos nos itens abaixo, 

assinale a seguir a alternativa correta: 

I. A limpeza é a remoção de sujeira dos objetos e superfícies utilizando água e ação mecânica com 

detergentes ou produtos enzimáticos. Os objetos reutilizáveis devem ser completamente limpos e 

secos e prepará-los para serem desinfectados ou esterilizados. 

II. Desinfecção é o processo que elimina muitos ou todos os microrganismos, incluindo esporos 

bacterianos, e está dividida em dois tipos: desinfecção de superfícies e a desinfecção de alto nível, 

indicada para itens de cuidados dos pacientes, como endoscópios e broncoscópios. 

III. A esterilização é a completa eliminação ou destruição de todos os microrganismos, incluindo 

esporos. Fatores como: concentração, solução, tipo e número de patógenos, presença de materiais 

orgânicos (sangue, excreções corporais) não alteram a eficiência da esterilização, pois os produtos 

contém alto índice de esterilização. 
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Assinale a alternativa correta 

A) I e II estão corretas. 

B) I e III estão incorretas. 

C) II e III estão incorretas.  

D) III e I estão corretas. 

 

40. "Itens Críticos" são aqueles que penetram nos tecidos estéreis e apresentam alto risco de 

infecção, quando estiverem contaminados por microrganismos, especialmente esporos bacterianos. 

São considerados itens críticos: 

A) Cânulas endotraqueais e Instrumentos Cirúrgicos. 

B) Endoscópios e Estetoscópios.  

C) Instrumentos Cirúrgicos e Cateteres cardíacos ou Intravasculares.  

D) Cânulas endotraqueais e Cateteres Vesicais. 

 

   


