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Atenção!
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 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
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 Não destaque folhas da prova.

 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.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

5 questões

Mobilidade urbana
A qualidade de vida, principalmente de um trabalhador que necessita utilizar o transporte público e as
vias de acesso diariamente, tem sido alvo de debate
em todo o mundo. Como uma cidade pode crescer,
gerar renda, emprego e, ao mesmo tempo, renovar
suas estruturas de transporte? Esse desafio ganhou
um termo, a “mobilidade urbana”, constituindo-se em
um dos principais problemas das cidades, que interfere diretamente sobre o acesso a diferentes pontos e
serviços, e sobre o meio ambiente.
Durante o século XX, o uso do automóvel foi uma
resposta eficaz para se ter autonomia na mobilidade
diária, mas, no início do século XXI, o aumento dos
engarrafamentos nas grandes cidades tem gerado a
necessidade de pensar em novas alternativas de transportes sustentáveis para o meio ambiente, para a economia e para a sociedade. Hoje, com o crescimento da
população, da oferta de veículos e do inchaço urbano,
ter um carro não é mais sinônimo de autonomia, velocidade e conforto. Ficar parado num trânsito tornou-se uma perda de tempo e de qualidade de vida.
Nos últimos dez anos, a frota de veículos no Brasil
aumentou em 400%. Esse quadro tem exigido uma
nova postura por parte das prefeituras e da sociedade
para a busca de soluções. A solução mais cabível é
o investimento em transportes coletivos integrados,
de qualidade e não poluentes, como primeiro passo
para uma mobilidade urbana sustentável em todos os
sentidos.
O transporte coletivo envolve a instalação de veículos sobre trilhos (como trens, metrôs e bondes) com
nova tecnologia, bem como a melhoria dos ônibus,
tornando-os não poluentes, e ainda a integração com
ciclovias.
É necessário incentivar a população a utilizar o
transporte coletivo e deixar o carro em casa, e também a respeitar o espaço do pedestre. Este, por sua
vez, necessita de calçadas mais confortáveis e seguras,
protegidas por sinalização, sem buracos ou qualquer
tipo de obstáculo.
No Brasil, em janeiro de 2012, foi aprovada a
PNMU (Política Nacional de Mobilidade Urbana), um

(15 questões)
conjunto de medidas que prometem melhorias no
trânsito das grandes cidades brasileiras. A Lei 12.587
passou 17 anos tramitando no Congresso Nacional e
visa ampliar os transportes públicos e não motorizados como meio de melhorar a mobilidade urbana.
REBOUÇAS, F. Disponível em: http://www.infoescola.com/transporte/mobilidade-urbana/ [Adaptado]. Acesso:15/fev/2014.

1. Considere os trechos extraídos do texto:
I. “A qualidade de vida, principalmente de um
trabalhador que necessita utilizar o transporte
público e as vias de acesso diariamente, tem
sido alvo de debate em todo o mundo.”
II. “Hoje, com o crescimento da população,
da oferta de veículos e do inchaço urbano,
ter um carro não é mais sinônimo de autonomia, velocidade e conforto.”
Analise as afirmativas abaixo.
1. Em I, “e” está ligando duas orações
coordenadas.
2. A forma verbal “tem” (em I) deveria receber
acento circunflexo, pois está na terceira pessoa do plural, em concordância com “o transporte público e as vias de acesso”.
3. As palavras “diariamente” (em I) e “hoje” (em II)
são adjuntos adverbiais de tempo.
4. A expressão “ter um carro” (em I) está funcionando como sujeito do verbo ser.
5. A palavra “inchaço” (em II) está funcionando
como ajunto adnominal de “urbano”.
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 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
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2. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto.

4. Considere a frase abaixo:

a. ( ) O texto é fundamentalmente argumentativo
e defende a visão de que o Brasil deve investir
em tecnologias e na melhoria dos carros e
motocicletas.
b. ( ) O autor narra uma série de exemplos de pessoas que sofreram dificuldades devido a limitações de deslocamento, especialmente no
espaço urbano.
c. ( ) Uma das estratégias do governo federal em
relação aos transportes tem sido investir na
qualidade das calçadas e das ciclovias, de
forma que as pessoas tenham mais autonomia e segurança.
d. ( X ) Trata-se de um texto basicamente informativo,
que apresenta uma visão geral da questão da
mobilidade urbana e dos desafios enfrentados pelo Brasil a esse respeito.
e. ( ) Uma das soluções para o problema dos transportes no Brasil é a diminuição da produção
automobilística, juntamente com o investimento em transporte público gratuito.

“No Brasil, em janeiro de 2012, foi aprovada a PNMU
(Política Nacional de Mobilidade Urbana), um conjunto de medidas que prometem melhorias no trânsito das grandes cidades brasileiras.”
Considerando as relações sintáticas entre os termos, bem como o sentido do enunciado, assinale
a alternativa que apresenta a reescrita correta da
frase, em conformidade com a norma culta da língua
portuguesa.
a. (

b.

c.

3. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) com base no texto.
( ) Qualidade de vida e mobilidade urbana são
conceitos que estão interligados e têm sido
foco de debate no Brasil e no exterior.
( ) A mobilidade urbana trata do deslocamento
das pessoas pela cidade com fins de acesso
aos bens públicos e privados, independentemente de impactos ambientais.
( ) O alvo prioritário da gestão pública para resolver problemas de mobilidade urbana deveria
ser o investimento em transportes coletivos
integrados.
( ) A população está suficientemente motivada
a usar o transporte coletivo, fato que favorece
as políticas de mobilidade urbana.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V–F–V–F
V–F–F–V
V–F–F–F
F–V–V–V
F–V–V–F

Página 4

d.

e.

) Prometendo melhorias no trânsito das grandes cidades brasileiras, no Brasil foi aprovada,
a PNMU (Política Nacional de Mobilidade
Urbana), um conjunto de medidas de janeiro
de 2012.
( ) Em janeiro de 2012, o Brasil, aprovou um conjunto de medidas que prometem melhorias
no trânsito das grandes cidades brasileiras:
a PNMU (Política Nacional de Mobilidade
Urbana).
( ) Foram aprovados no Brasil um conjunto de
medidas que promete melhorias no trânsito
das grandes cidades brasileiras em janeiro
de 2012: a PNMU – Política Nacional de
Mobilidade Urbana.
( ) No Brasil, aprovaram-se a PNMU (Política
Nacional de Mobilidade Urbana), um conjunto
de medidas, que prometem melhorias no
trânsito das grandes cidades brasileiras em
janeiro, de 2012.
( X ) A PNMU (Política Nacional de Mobilidade
Urbana) – um conjunto de medidas que prometem melhorias no trânsito das grandes
cidades brasileiras – foi aprovada em janeiro
de 2012, no Brasil.
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5. Considere o trecho abaixo:
“Durante o século XX, o uso do automóvel foi uma
resposta eficaz para se ter autonomia na mobilidade
diária, mas, no início do século XXI, o aumento dos
engarrafamentos nas grandes cidades tem gerado
a necessidade de pensar em novas alternativas de
transportes sustentáveis para o meio ambiente, para a
economia e para a sociedade.”
Assinale a alternativa correta em relação aos termos
sublinhados.
a. ( ) A preposição “para” introduz uma oração
subordinada adverbial final.
b. ( ) A conjunção “mas” estabelece uma relação
de subordinação e de causalidade entre as
orações.
c. ( X ) A acentuação da palavra paroxítona “diária”
segue a mesma regra que as palavras “média”,
“mágoa”, “óleo”, “ingênuo” e “início”.
d. ( ) A alteração da ordem das palavras em “grandes cidades” e em “novas alternativas” provoca
mudança de sentido.
e. ( ) As formas verbais “tem gerado” e “pensar”
estão regendo, respectivamente, complemento com preposição e complemento sem
preposição.

Atualidades

5 questões

6. A cidade de Criciúma viveu, no dia 6 de janeiro
passado, um dia de comemorações.
Assinale a alternativa que indica a razão das festividades.
a. ( ) Nesta data, em 1780, chegaram os primeiros
colonos açorianos que fundaram Criciúma.
b. ( ) Nesse dia os criciumenses comemoram o dia
da padroeira do município.
c. ( ) Nesse dia houve a posse solene do novo
Prefeito Municipal e dos vereadores eleitos.
d. ( X ) É o dia do Município. A data 6 de janeiro é
considerada como a da fundação e início da
colonização do município.
e. ( ) Trata-se da comemoração da vitória do
Metropol que, naquele dia, sagrou-se campeão da Taça Brasil, em 1969.

7. O carvão foi a fonte de energia que movimentou
as primeiras máquinas, das primeiras fábricas, no
século XVIII.
Hoje, existe uma grande preocupação com o seu uso.
Assinale a alternativa que indica essa preocupação.
a. (

b.

c.

d.

e.

) As reservas de carvão, no mundo inteiro,
estão esgotadas. Em menos de cinco anos não
haverá mais carvão.
( ) Embora abundante, é um combustível perigoso, pois não conhecemos as técnicas necessárias à sua exploração.
( ) Entre os combustíveis fósseis o carvão é o
mais indicado para a produção de energia,
pois sua queima não é prejudicial ao meio
ambiente, mas o seu preço é muito elevado.
( ) As escassas reservas do mineral tornam, a
cada ano, o seu preço mais elevado. Em virtude do seu alto preço, embora seja recomendado pelos ambientalistas, não é mais empregado na Europa e nos Estados Unidos.
( X ) Os gases poluentes, resultantes da queima do
carvão e de outros combustíveis fósseis são,
provavelmente, um dos principais fatores da
geração do efeito estufa e do aquecimento
global.

8. Em novembro de 2013 as potências ocidentais
firmaram um acordo com o Irã, para uso pacífico da
energia nuclear.
Assinale a alternativa que indica os países que se opuseram a esse acordo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Arábia Saudita e Israel
Estados Unidos e Israel
França e Estados Unidos
Rússia e Arábia Saudita
Israel e Rússia
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9. Mouhamed Mursi tornou-se muito conhecido. Seu
nome apareceu no noticiário internacional centenas
de vezes.
Assinale a alternativa correta a respeito do personagem.
a. ( ) Governante da Venezuela foi deposto pela
Irmandade Muçulmana, fato que gerou uma
grande onda de protestos.
b. ( ) Governante da Síria que, comandando as
Forças Armadas, derrubou o presidente Abdel
Fatah al-Sisi.
c. ( ) Governante da Colômbia foi deposto pelas
Forças Armadas, fato que gerou uma grande
onda de protestos.
d. ( X ) Governante do Egito foi deposto pelas Forças
Armadas, fato que gerou uma grande onda de
protestos.
e. ( ) Governante de Israel que, aliado ao Coman
dante das Forças Armadas Abdel Fatah al-Sisi, entrou em choque com a Irmandade
Muçulmana que o tinha ajudado a chegar ao
poder.

10. O incêndio na boate Kiss, onde 242 jovens morreram, foi um dos mais chocantes acontecimentos do
ano passado.
Assinale a alternativa que indica o local onde essa
tragédia ocorreu.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Maceió, Alagoas
Campinas, São Paulo
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Ana Maria, Mato Grosso do Sul
Santa Maria, Rio Grande do Sul

Noções de Informática

5 questões

11. As ferramentas para avanço automático de slides
após um certo intervalo de tempo do MS Powerpoint
2013 em português estão localizadas na guia:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Transições.
Animações.
Apresentação de slides.
Exibição.
Design.

12. O botão Atrasar Entrega, presente na janela de
envio Novo E-mail, do MS Outlook 2013 em português,
guia Opções, possui dentre seus parâmetros:
1. Especificar uma data e uma hora para a
entrega da mensagem.
2. Definir uma mensagem de resposta automática ao e-mail.
3. Definir se o Outlook deve salvar ou não uma
cópia da mensagem enviada.
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.

13. Considere duas células do MS Excel 2013 em
português, A1 e A2, cujo conteúdo é, respectivamente,
‘456’ e ‘123’.
O resultado da fórmula =CONT.NÚM(A1:A2) na célula
A3 é:
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
(X)
( )
( )
( )

0
2
579
123456
456123
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14. São funções de data e hora do MS Excel 2013 em
português:
1.
2.
3.
4.

AGORA
HOJE
DIA.DA.SEMANA
EXATO

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

15. Com relação aos Estilos Título1 e Título2 do MS
Word 2013 em português, considere as seguintes
afirmativas:
1. Ambos representam tópicos em uma estrutura de tópicos.
2. Ambos podem ser modificados ao clicar com
o botão direito sobre o estilo e clicar em
Modificar.
3. São hierarquicamente equivalentes dentro da
estrutura de tópicos.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Coluna
em Branco.
(rascunho)

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.

Página 7

Prefeitura Municipal de Criciúma

Conhecimentos Específicos

(15 questões)

16. Na Central de Material Esterilizado, cabe ao técnico de enfermagem:

17. Em relação ao armazenamento de imunobiológicos, assinale a alternativa correta.

a. ( ) estabelecer rotinas para a manutenção preventiva dos equipamentos existentes no CME;
realizar a limpeza, o preparo, a esterilização, a
guarda e a distribuição dos artigos, de acordo
com o solicitado; fazer leitura dos indicadores
biológicos, de acordo com as rotinas da instituição; receber, conferir e preparar os artigos
consignados, entre outras atribuições.
b. ( ) prever os materiais necessários para prover as
unidades consumidoras; realizar a limpeza, o
preparo, a esterilização, a guarda e a distribuição dos artigos, de acordo com o solicitado;
fazer leitura dos indicadores biológicos, de
acordo com as rotinas da instituição; receber,
conferir e preparar os artigos consignados; preparar caixas cirúrgicas, entre outras atribuições.
c. ( X ) realizar a limpeza, o preparo, a esterilização, a
guarda e a distribuição dos artigos, de acordo
com o solicitado; fazer leitura dos indicadores biológicos, de acordo com as rotinas da
instituição; receber, conferir e preparar os
artigos consignados; fazer listagem e encaminhamento de artigos e instrumental cirúrgico
para conserto, entre outras atribuições.
d. ( ) realizar os testes necessários e emitir pareceres técnicos antes da aquisição de novos
artigos e equipamentos; realizar a limpeza, o
preparo, a esterilização, a guarda e a distribuição dos artigos, de acordo com o solicitado;
fazer leitura dos indicadores biológicos, de
acordo com as rotinas da instituição; receber,
conferir e preparar os artigos consignados,
entre outras atribuições.
e. ( ) elaborar os relatórios mensais estatísticos, tanto
de custo quanto de produtividade; receber e
limpar os artigos; receber e preparar roupas
limpas; preparar e esterilizar artigos e instrumentais cirúrgicos; guardar e distribuir todos
os artigos esterilizados; realizar cuidados com
artigos endoscópicos, entre outras atribuições.

a. ( X ) Não guardá-los em caixas térmicas dentro do
refrigerador, pois as mesmas impedem a circulação do frio.
b. ( ) Guardá-los em caixas térmicas dentro do refrigerador, para evitar que se misturem com os
demais produtos.
c. ( ) Podem ser guardados em qualquer parte do
refrigerador, evitando que sofram o impacto
da temperatura ambiente.
d. ( ) Os diluentes utilizados para as vacinas nunca
devem ser guardados no refrigerador, devido
ao risco de inativá-las.
e. ( ) Os imunobiológicos devem ser mantidos em
uma temperatura entre +8 e + 10 graus, tanto
no refrigerador como nas caixas térmicas.
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18. Em relação aos parâmetros utilizados na caderneta de saúde da criança para avaliação do crescimento de crianças menores de 10 anos, assinale a
alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Utilizam-se gráficos de perímetro cefálico, de
peso, de comprimento/estatura e índice de
massa corporal para todas as crianças.
( ) Utilizam-se gráficos de perímetro cefálico e
torácico para crianças de 0 a 2 anos, e de peso,
comprimento/estatura e índice de massa
corporal para todas as crianças.
( X ) Utilizam-se os gráficos de perímetro cefálico
para crianças de 0 a 2 anos, e de peso, comprimento/estatura e índice de massa corporal
para todas as crianças.
( ) Utilizam-se gráficos de perímetro cefálico,
torácico, de peso, de comprimento/estatura
e índice de massa corporal para todas as
crianças.
( ) Utilizam-se gráficos de perímetro cefálico e
índice de massa corporal para crianças de 0
a 2 anos e de peso e comprimento/estatura
para todas as crianças.
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19. Com relação à terminologia relativa à respiração,
relacione as colunas abaixo.

21. As imunizações têm papel relevante na prevenção
e promoção da saúde.

Coluna 1 Terminologia

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação à BCG.

1.
2.
3.
4.
5.

Eupneia
Hiperpneia
Hiperventilação
Bradipneia
Dispneia

(

(

Coluna 2 Descrição
( ) Respiração difícil com batimento das asas do
nariz.
( ) Aumento da profundidade da respiração, com
frequência normal.
( ) Diminuição da frequência da respiração.
( ) Respiração com frequência, profundidade e
ritmo normais.
( ) Aumento da frequência e profundidade da
respiração.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

3–2–4–1–5
4–2–5–1–3
4–3–1–2–5
5–2–1–4–3
5–2–4–1–3

20. Os cuidados relativos às crianças em situações de
violência compreendem:
a. ( X ) acolhimento, atendimento, notificação e
seguimento na rede.
b. ( ) atendimento, consulta de enfermagem, orientação aos pais e notificação.
c. ( ) acolhimento, consulta médica, consulta de
enfermagem e notificação.
d. ( ) atendimento, notificação, seguimento na rede
e orientação aos familiares.
e. ( ) acolhimento, consulta com a criança e com os
familiares e notificação.

(

(

) Deve ser administrada o mais precocemente possível, preferencialmente após o
nascimento.
) Os prematuros com menos de 36 semanas devem receber a vacina depois que
completarem um mês de vida e atingirem
2 quilogramas.
) Crianças HIV positivas não devem receber a
vacina ao nascimento, somente na primeira
consulta pós-natal.
) Na existência de sinais e sintomas de imunodeficiência não se indica a revacinação de
rotina.

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–V–V–V
F–F–V–F

22. Quanto às recomendações da Organização
Mundial da Saúde para a assistência ao parto, assinale
a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) A liberdade de posição e movimento da
mulher durante o trabalho de parto é uma
prática frequentemente utilizada de modo
inadequado.
( ) Estipular rigidamente a duração do período expulsivo é uma prática que deve ser
estimulada.
( ) A manobra de Valsalva durante o período expulsivo é uma prática que deve ser
estimulada.
( ) A cateterização venosa profilática de rotina
da parturiente é uma prática que deve ser
estimulada.
( X ) Oferecimento de líquidos para a mulher
durante o trabalho de parto e parto é uma
prática que deve ser estimulada.
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23. Na alimentação por gavagem, a dieta deve ser
administrada:
a. ( ) no período de 30 a 60 minutos, respeitando-se o intervalo de pelo menos 1 hora entre a
administração de uma dieta e outra, a fim de
evitar desgaste da mucosa intestinal.
b. ( ) no período de 30 a 60 minutos, respeitando-se o intervalo de pelo menos 2 horas entre a
administração de uma dieta e outra, a fim de
evitar desgaste da mucosa intestinal.
c. ( ) no período de 60 a 120 minutos, respeitando-se o intervalo de pelo menos 3 horas entre a
administração de uma dieta e outra, a fim de
evitar desgaste da mucosa intestinal.
d. ( X ) no período de 90 a 120 minutos, respeitando-se o intervalo de pelo menos 1 hora entre a
administração de uma dieta e outra, a fim de
evitar desgaste da mucosa intestinal.
e. ( ) no período de 90 a 120 minutos, respeitando-se o intervalo de pelo menos 3 horas entre a
administração de uma dieta e outra, a fim de
evitar desgaste da mucosa intestinal.

24. A frequência da limpeza terminal das superfícies
nos serviços de saúde deve ser:
a. ( ) duas vezes ao dia nas áreas críticas, semanal
nas áreas não-críticas e diária nas áreas semicríticas, com data, horário e dia da semana
pré-estabelecidos.
b. ( ) diária nas áreas críticas, quinzenal nas áreas
não-críticas e semanal nas áreas semicríticas, com data, horário e dia da semana
pré-estabelecidos.
c. ( ) duas vezes por semana nas áreas críticas,
quinzenal nas áreas não-críticas e semanal nas
áreas semicríticas, com data, horário e dia da
semana pré-estabelecidos.
d. ( X ) semanal nas áreas críticas, mensal nas áreas
não-críticas e quinzenal nas áreas semicríticas, com data, horário e dia da semana
pré-estabelecidos.
e. ( ) quinzenal nas áreas críticas, mensal nas
áreas não-críticas e semanal nas áreas semicríticas, com data, horário e dia da semana
pré-estabelecidos.
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25. A coleta, conservação, acondicionamento e
transporte de amostras biológicas deve seguir alguns
parâmetros.
Assim, os cuidados que devemos ter com o vômito
são:
a. (

b.

c.

d.

e.

) coletar 2 g durante a fase aguda do doença,
em frasco limpo, de boca larga, identificando
adequadamente, e levá-lo imediatamente
ao laboratório. Caso não possa transportá-lo
imediatamente, colocá-lo no congelador.
( X ) coletar 5 g durante a fase aguda da doença,
em frasco estéril de boca larga, identificando
adequadamente, e transportá-lo imediatamente ao laboratório. Caso não possa transportá-lo imediatamente, refrigerá-lo a 4°C.
( ) coletar uma amostra do vômito em frasco
esterilizado, identificando-o adequadamente,
colocá-lo imediatamente no refrigerador a
6°C. O material deve ser transportado no
máximo em duas horas.
( ) coletar o material em frasco limpo de boca
larga, identificando-o adequadamente,
colocá-lo no refrigerador para evitar o crescimento de bactérias e encaminhá-lo ao laboratório em 24 horas.
( ) coletar o material em frasco higienizado de
boca larga, identificando-o adequadamente,
encaminhá-lo ao laboratório nas primeiras
horas. Caso não possa transportar nas primeiras horas, mantê-lo no refrigerador.

26. Assinale a alternativa correta em relação aos valores de referência para normosfigmia ou normocardia
em pacientes adultos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

40 a 80 batimentos por minuto
40 a 100 batimentos por minuto
50 a 150 batimentos por minuto
60 a 100 batimentos por minuto
60 a 150 batimentos por minuto

Estado de Santa Catarina

27. O Sistema de Vigilância Epidemiológica é responsável pelos eventos adversos.
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação aos eventos adversos.
( ) Evento adverso é toda situação clínica ocorrida em tempo variável após a utilização de
produtos imunobiológicos, respeitando-se
um diagnóstico diferencial adequado, o afastamento da situação coincidente e a plausibilidade biológica do evento.
( ) As vacinas podem apresentar eventos adversos pós-vacinais que se caracterizam como
locais ou sistêmicos, leves, moderados ou
graves, categorizados em relação à vacina e
aos vacinados.
( ) A convulsão pode ser um evento adverso da
vacina tríplice DPT. Nesse caso, recomenda-se
que o esquema vacinal não seja completado e
que o paciente receba o tratamento indicado.
( ) A notificação dos eventos adversos pós-vacinais inicia-se na unidade de saúde que deverá
identificar, investigar e notificar a coordenação de imunização e/ou serviço de vigilância
do município.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V–V–F–V
V–F–F–V
F–V–V–V
F–V–V–F
F–F–V–F

28. Relacione as colunas abaixo:
Coluna 1 Processo
1.
2.
3.
4.

limpeza
descontaminação
desinfecção
esterilização

Coluna 2 Descrição
(

(

(
(

) Processo de destruição de todos os microrganismos, a tal ponto que não seja mais possível
detectá-los através dos testes-padrão.
) Remoção de sujidade visível, orgânica e
inorgânica, com água, sabão e detergente
neutro ou detergente enzimático em artigos e
superfícies.
) Processo de eliminação total ou parcial da
carga microbiana de artigos e superfícies.
) Processo de eliminação e destruição de
microrganismos, patogênicos ou não, em sua
forma vegetativa.

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

( )
( )
( )
( )
(X)

1–3–4–2
2–1–4–3
3–2–1–4
3–4–2–1
4–1–2–3

Página 11

Prefeitura Municipal de Criciúma

29. Para realizar qualquer técnica de curativo, o profissional deve conhecer a anatomia da pele.

30. A higienização das mãos deve fazer parte das
atividades diárias dos profissionais de saúde.

Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

a. ( ) A Epiderme é a camada mais profunda da
pele. A Hipoderme é composta por duas
camadas (uma reticular uma papilar). A Derme
fica logo acima da Epiderme e é composta por
tecido gorduroso.
b. ( ) A Epiderme é a camada mais superficial da
pele. A Derme é composta por três camadas
(uma reticular, uma papilar e uma tegumentar).
A Hipoderme fica logo abaixo da Epiderme,
sendo composta por tecido gorduroso.
c. ( X ) A Epiderme é a camada mais superficial da
pele. A Derme é composta por duas camadas
(uma reticular uma papilar). A Hipoderme
fica logo abaixo da Derme e é composta por
tecido gorduroso.
d. ( ) A Epiderme é a camada intermediária da pele.
A Hipoderme é composta por duas camadas
(uma reticular uma papilar). A Derme fica
logo abaixo da Hipoderme e é composta por
tecido gorduroso.
e. ( ) A Epiderme é a camada mais superficial da
pele. A Derme é composta por três camadas
(uma reticular, uma papilar e uma tegumentar). A Hipoderme fica logo abaixo da
Epiderme e é composta por tecido gorduroso.
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1. A lavagem das mãos é um meio simples,
mas não eficaz, na prevenção de infecção
hospitalar.
2. O uso do sabão em barra ajuda a reduzir a
tensão superficial, soltando os microrganismos, mas possibilita contaminação cruzada.
3. Na higienização simples, após enxaguar as
mãos, inicia-se a secagem pelos punhos e
antebraço seguindo pelas mãos.
4. Na higienização cirúrgica deve-se friccionar ou
escovar, com a escova esterilizada, as mãos, os
antebraços e os cotovelos, por 3 a 5 minutos.
5. Na higienização cirúrgica, para evitar o contato manual no fechamento da torneira, deve-se utilizar papel toalha.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

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