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CONHECIMENTOS GERAIS – 05 QUESTÕES 

 

1. Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas abaixo. 

Pela atual Constituição da República Federativa do Brasil, “A administração Pública direita e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios” abaixo descritos, além dos incorporados pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998. 

I. (__) Impessoalidade 

II. (__) Moralidade 

III. (__) Publicidade 

IV. (__) Legalidade e eficiência 

Estão verdadeiras as alternativas: 

a. I, II e III  

b. I, II e IV 

c. I, III e IV 

d. Todas as alternativas 

 

2. Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas abaixo. 

Conforme Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Ponte Alta/SC, as infrações 

disciplinares, entre outras, definidas nesta lei são puníveis:  

I. (__) Com repreensão 

II. (__) Com demissão simples 

III. (__) Com suspensão de até 30 dias 

IV. (__) Com suspensão de até 45 dias 

São verdadeiras as alternativas: 

a. I, II e III  

b. I, II e IV 

c. I, III e IV 

d. Todas as alternativas 

 

3. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, sintetiza três pilares do desenvolvimento humano: saúde, 

educação e renda. Este índice é a chave para os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações 

Unidas e tem sido usado, no Brasil, como um importante indicativo pelo governo federal bem como por 

administrações regionais através do IDH-M, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. 

Nesse contexto, segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil de 2010, o atual IDH-M de 

Ponte Alta é considerado médio, sendo ele de: 

a. 0,907 

b. 0,673 

c. 0,418 

d. 0,520 

 
Texto para a questão 4 

Reconstruindo o mundo 

O pai estava tentando ler o jornal, mas o filho pequeno não cansava de perturbá-lo. Já cansado com 

aquilo, arrancou uma folha que mostrava o mapa do mundo – cortou-a em vários pedaços, e entregou-a 

ao filho. 
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“Pronto, aí tem algo para você fazer. Eu acabo de lhe dar um mapa do mundo e quero ver se você 

consegue montá-lo exatamente como é”. 

Voltou a ler seu jornal, sabendo que aquilo ia manter o menino ocupado pelo resto do dia. 

Quinze minutos depois, porém, o garoto voltou com o mapa. 

“Sua mãe andou lhe ensinando geografia?”, perguntou o pai aturdido. 

“Nem sei o que é isso”, respondeu o menino. “Acontece que, do outro lado da folha, estava o retrato de 

um homem. E, uma vez que eu consegui reconstruir o homem, eu também reconstruí o mundo”. 

(Paulo Coelho) 

 
4. No texto acima, analise a palavra “aturdido”: 

I. Quanto à morfologia, ela é um adjetivo. 

II. Seu sinônimo pode ser assombrado, surpreso, espantado. 

III. É formada por quatro sílabas, sendo uma palavra polissílaba. 

IV. Quanto à acentuação, ela é considerada uma palavra oxítona. 

 

a. As alternativas III e IV estão corretas. 

b. Todas as alternativas estão incorretas. 

c. As alternativas I, II e III estão corretas. 

d. Todas as alternativas estão corretas. 

 

5. Numa fileira de quatro casas os Brown vivem ao lado dos Smith, mas não ao lado dos Bruce. Se os 

Bruce não vivem ao lado dos Jones, quem são os vizinhos imediatos dos Jones? 

a. Os Smith 

b. Os Brown 

c. É impossível averiguar 

d. Os Brown e os Smith 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 15 QUESTÕES 

 
6. O Processo de Enfermagem, conforme a Resolução do COFEN nº 358/2009, quando realizado 

em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, escolas, domicílios, associações 

comunitárias, entre outros, é denominado de: 

a. Assistência de Enfermagem 

b. Assistência Ambulatorial 

c. Consulta de Enfermagem 

d. Prescrição de Enfermagem 

7. Sobre os diferentes tipos de curativos que temos à disposição, marque a alternativa correta: 

a. Alginato de cálcio é indicado para feridas com exsudação abundante sem a presença de 

infecção. Também pode ser usado em feridas cavitárias e não pode ser usado em feridas 

sanguinolentas. Tem alta capacidade de absorção. 

b. As Ácidos Graxos Essenciais (AGE) não podem ser usados em feridas abertas ou infectadas. 

Devem ser trocados a cada 24 horas.  

c. O hidrocolóide pode ser utilizado na prevenção e tratamento de feridas abertas não infectadas.               

A frequência média de troca deve ser de no máximo a cada 7 dias. 
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d. A sulfadiazina de prata é indicada no tratamento de queimaduras e lesões agudas refratárias. A 

troca deve ocorrer a cada 48 horas. 

 

8. Paciente homem, 60 anos, deu entrada no pronto-atendimento após ter sofrido queimaduras de 

segundo e terceiro graus em membros superior e inferior total direito e genitália. Segundo a regra dos 

noves, qual a porcentagem da extensão da queimadura?  

a. 9% 

b. 18% 

c. 19% 

d. 28% 

 

9. Em relação à assistência de enfermagem ao paciente terminal, é incorreto afirmar: 

a. Os pacientes geralmente apresentam períodos sequenciais de negação, raiva, barganha, 

depressão e aceitação. 

b. A hidratação, alimentação, higiene e conforto são alguns dos principais cuidados a serem 

observados.  

c. O paciente pode apresentar comportamentos diversos e deve ser respeitado quanto a isso. 

d. Deve-se evitar uma comunicação direta com o paciente, pois a livre expressão dos sentimentos 

do paciente pode fazer surgir perguntas que não poderão ser respondidas, gerando mais 

ansiedade. 

 

10. A participação complementar, em relação aos serviços privados no Sistema Único de Saúde (SUS), será 

formalizada mediante: 

a. Contrato ou convênio 

b. Lei específica 

c. Concessão ou permissão de serviços públicos 

d. Decreto do Chefe do Poder Excecutivo 

 

11. De acordo com a importância do aleitamento materno, assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F): 

(__) Evita infecção respiratória 

(__) Evita diarreia 

(__) Facilita nova gestação para a puérpera 

(__) Protege contra o câncer de mama 

(__) Melhora desenvolvimento da cavidade bucal 

 

A alternativa que apresenta a ordem correta é: 

a. V, V, V, V, F 

b. V, V, F, F, V 

c. V, V, V, F, F 

d. V, V, F, V, V 

 

12. “Presença contínua de uma enfermidade, ou agente infeccioso, em uma zona geográfica determinada”. 

Trata-se de: 

a. Endemia 

b. Epidemia 

c. Pandemia 

d. Enzootia 
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13. O SINAN (Sistema Nacional de Agravos de Notificação) é o Sistema de Informação utilizado pelo 

Ministério da Saúde que possui o objetivo de coletar e processar dados sobre agravos de notificação, 

em todo o território nacional, desde o nível local. Das doenças descritas, assinale a alternativa das que 

devem ser notificadas.  

a. AIDS, Febre Reumática, Hantavirose, Hepatite A e B. 

b. Doença de Chagas, Caxumba, Hepatite A e B, Malária. 

c. Cólera, Febre Amarela, Hantavirose, Tétano Neonatal. 

d. Varíola, Hepatite A e B, AIDS, Meningite. 

 

14. De acordo com o Código de Ética do Profissional de Enfermagem, correlacione as alternativas: 

I. Direitos 

II. Responsabilidades e Deveres 

III. Proibições 

(__) Assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam 

assinadas por outro profissional.  

(__) Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na 

diversidade de opinião e posição ideológica.  

(__) Exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e 

princípios legais, éticos e dos direitos humanos.  

 

A opção que contém a ordem de preenchimento correta é: 

a. I, II, III 

b. I, III, II 

c. III, II, I 

d. III, I, II 

 

15. Entende-se por Vigilância Sanitária: 

a. As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente 

ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma 

regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 

b. Entidade que representa os entes municipais, no âmbito estadual, para tratar de matérias 

referentes à saúde, desde que vinculado institucionalmente ao Conasems, na forma que 

dispuser seu estatuto. 

c. A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 

d. O conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da 

prestação de serviços de interesse da saúde.  

 

16. Sabe-se que as técnicas fundamentais para a realização do exame físico são inspeção, palpação, 

percussão e ausculta. Se durante o exame físico, ao realizar percussão sobre os pulmões cheios de ar, 

ouviremos um som denomidado de: 

a. Timpanismo 

b. Hiper-ressonância 

c. Ressonância 

d. Submacicez 
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17. Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são divididos em grupos distintos de risco, já que exigem 

formas de manejos especificas. Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta 

Grupo A 

Grupo B 

Grupo C 

Grupo D 

Grupo E 

(__) Rejeitos radioativos 

(__) Materiais perfurocortantes 

(__) Resíduos com possível presença de agentes biológicos 

(__) Resíduos comuns 

(__) Resíduos químicos 

 

A alternativa que contém o preenchimento adequado é: 

a. C, E, A, D, B 

b. A, E, D, C, B 

c. C, B, A, D, E 

d. A, B, D, C, E 

 

18. Araneismo é o envenenamento causado pela inoculação de toxinas, através do aparelho inoculador das 

aranhas, podendo causar alterações locais e sistêmicas. Apesar do grande numero de aranhas 

encontradas na natureza e de 99,4% produzirem veneno, poucas são consideradas de importância 

medica no Brasil. 

Sabendo isso, assinale a alternativa correta sobre a manifestação local da aranha Loxosceles, conhecida 

também como aranha marrom. 

a. Picada pouco dolorosa, podendo passar despercebida. Após algumas horas surge edema, dor e 

eritema na região da picada, com equimose central e áreas de palidez e eventualmente bolhas 

com secreção sero-hemorrágica. Nota-se a área endurecida à palpação. Pode evoluir com 

necrose seca e úlcera.  

b. A dor irradiada e de inicio imediato é o sintoma mais característico, podendo ser bastante 

intenso nas primeiras 3 a 4 horas após a picada. Surge edema e sudorese local, além de 

parestesia ao longo do membro. 

c. O quadro inicia com dor local de pequena intensidade, evoluindo com sensação de queimação. 

Observa-se pápula eritematosa e sudorese localizada. 

d. Nenhuma das alternativas está correta. 

 

19. São atribuições do Enfermeiro: 

I. Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, quando indicado 

ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.), 

em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira 

idade. 

II. Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos 

ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do 

Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão, solicitar exames 

complementares, prescrever medicações e encaminhar, quando necessário, usuários a outros 

serviços. 
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III. Indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação 

hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário. 

IV. Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os outros 

membros da equipe. 

V. Contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente da equipe de enfermagem e 

outros membros da equipe.  

 

Assinale a alternativa correta: 

a. I, II, III e IV estão corretas. 

b. I, II, III e V estão corretas. 

c. II, III, IV e V estão corretas. 

d. I, II, IV e V estão corretas. 

 

20. A terminologia Pirexia significa: 

a. Temperatura dentro dos limites normais. 

b. Temperatura igual ou abaixo de 35ºC. 

c. Temperatura igual ou acima de 40 ºC. 

d. Temperatura oscilando. 
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