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.

Estado de Santa Catarina

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
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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.
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Conhecimentos Específicos

(15 questões)

16. A técnica de amamentação é muito importante
para o sucesso do aleitamento materno.

17. Quanto à Hipertensão Arterial (HA), assinale a
alternativa correta.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto:

a. (

1. A posição inadequada da mãe e/ou do bebê
dificulta o posicionamento correto da boca do
bebê em relação ao mamilo e à aréola, resultando em “má pega”.
2. A má pega dificulta o esvaziamento da mama,
mas não interfere na produção do leite e no
ganho de peso do bebê.
3. Para a boa pega é sempre útil lembrar a mãe
que é o bebê que vai à mama e não a mama
que vai ao bebê.
4. Na pega adequada há mais aréola visível
acima da boca do bebê, a boca do bebê está
bem aberta, o lábio inferior está virado para
fora e o queixo toca a mama.
5. Os sinais indicativos de técnica inadequada
de amamentação são: bochechas do bebê
encovadas a cada sucção; ruídos da língua;
mama aparentando estar esticada ou deformada durante a mamada.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

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

c.

d.

e.

) A HA é definida como pressão arterial sistólica
maior ou igual a 120 mmHg e uma pressão
arterial diastólica maior ou igual a 80 mmHg,
em indivíduos adultos que estão fazendo uso
de medicação anti-hipertensiva.
( ) A HA é definida como pressão arterial sistólica
maior ou igual a 130 mmHg e uma pressão
arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg,
em indivíduos adultos que não estão fazendo
uso de medicação anti-hipertensiva.
( ) A HA é definida como pressão arterial sistólica
maior ou igual a 140 mmHg e uma pressão
arterial diastólica maior ou igual a 80 mmHg,
em indivíduos adultos que não estão fazendo
uso de medicação anti-hipertensiva.
( ) A HA é definida como pressão arterial sistólica
maior ou igual a 140 mmHg e uma pressão
arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg,
em indivíduos adultos que estão fazendo uso
de medicação anti-hipertensiva.
( X ) A HA é definida como pressão arterial sistólica
maior ou igual a 140 mmHg e uma pressão
arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg,
em indivíduos adultos que não estão fazendo
uso de medicação anti-hipertensiva.
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18. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) em relação às medidas para prevenção
de feridas.
( ) Usar placas de hidrocoloide em proeminências ósseas, nos usuários de risco.
( ) Realizar higiene íntima e/ou corporal sempre
que necessário e promover a hidratação da
pele.
( ) Realizar massagem em proeminências ósseas
e áreas de pressão, mantendo-as secas e
limpas.
( ) Reduzir áreas de pressão utilizando colchão
de ovo ou de ar e orientar mudanças de decúbito frequentemente.

20. A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o
Ministério da Saúde (MS) fazem muitas recomendações com relação ao aleitamento materno.
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação ao assunto.
(

(

(

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

( )
(X)
( )
( )
( )

(

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

19. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) com relação à oxigenoterapia por cateter nasal.
( ) É indicada para pacientes com leve dispneia,
ou para os que possuem doenças pulmonares
crônicas.
( ) Deve-se observar: perfusão periférica,
frequência respiratória e cardíaca, alterações
de pressão sanguínea e nível de consciência.
( ) O oxigênio deve ser administrado umidificado
para prevenir o ressecamento das vias aéreas
e das secreções.
( ) Os umidificadores deverão ser trocados a cada
48 horas e a água destilada ou soro utilizado
deverá ser completado.

(

) O aleitamento materno deve ser exclusivo por
seis meses e complementado até os dois anos
ou mais.
) Não há vantagens em se iniciar os alimentos complementares antes dos seis meses,
podendo haver prejuízos à saúde da criança.
) No segundo ano de vida, apesar de o leite
materno não ser mais fonte de nutrientes, pode aumentar o número de doenças
respiratórias.
) Apesar de a introdução dos alimentos complementares antes dos seis meses não ser
recomendada, não traz prejuízo para a saúde
da criança.
) O aleitamento materno predominante é
recomendado após os 6 meses de idade até o
segundo ano de vida.

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

( )
(X)
( )
( )
( )

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

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–F
V–F–V–F
F–F–V–V
F–V–V–V
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21. Com relação à atenção pré-natal, assinale a alternativa correta.
a. ( ) As gestantes devem ser orientadas de que
é necessário fazer tricotomia e enema no
momento da internação na maternidade para
evitar infecções.
b. ( ) As gestantes não devem fazer exame preventivo de câncer de mama, uma vez que
pode haver sangramento e desencadear o
abortamento.
c. ( X ) As gestantes devem ser orientadas de que
elas têm direito ao acompanhante de sua
escolha presente durante o pré-natal, trabalho de parto e parto.
d. ( ) As gestantes devem fazer pelo menos cinco
consultas de pré-natal, número mínimo preconizado pelo Ministério da Saúde.
e. ( ) As gestantes devem ser orientadas a não praticar em exercícios físicos, pois podem entrar
em trabalho de parto prematuro.

22. Para a inclusão do usuário na Assistência
Domiciliar na Atenção Básica (ADAB), devem-se seguir
alguns critérios.
1. Ser morador da área de abrangência da
Unidade Básica de Saúde.
2. Estar com a condição clínica comprometida e
grau de perda funcional e dependência para a
realização das atividades da vida diária.
3. O usuário deve apresentar grau 2 de perda
funcional: dificuldades nas atividades de vida
diária, necessitando apoio ocasional, pois
caminha com ajuda de bengala ou similar.
4. A equipe de saúde deve avaliar as condições
do domicílio do usuário para viabilizar a
assistência domiciliar.
5. É necessária a permissão da família para a
realização da assistência domiciliar.
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 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
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23. O sofrimento mental comum pode estar associado a alguns aspectos do contexto de vida das
pessoas, sendo de suma importância que sejam reconhecidos pela equipe de saúde que atua na Estratégia
Saúde da Família. São eles:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

pobreza, vulnerabilidade, resiliência.
resiliência, apoio social e desestabilização.
resiliência, temperamento e vulnerabilidade.
vulnerabilidade, desestabilização e resiliência.
desestabilização, humilhação, vulnerabilidade.

24. O Projeto Terapêutico Singular (PTS) pode ser
definido como:
a. (

b.

c.

d.

e.

) uma estratégia de cuidado que articula um
conjunto de ações resultantes da discussão e
da construção coletiva dos médicos e enfermeiros, sendo que o técnico de enfermagem
é o executor dessas ações, levando em conta
o contexto social da pessoa para o qual está
dirigido.
( ) uma estratégia de cuidado que articula um
conjunto de ações resultantes da discussão e
da construção coletiva de uma equipe multidisciplinar e que leva em conta as necessidades, as expectativas e as crenças da pessoa
para a qual está dirigido.
( X ) uma estratégia de cuidado que articula um
conjunto de ações resultantes da discussão e
da construção coletiva de uma equipe multidisciplinar e que leva em conta as necessidades, as expectativas, as crenças e o contexto
social da pessoa ou do coletivo para o qual
está dirigido.
( ) uma estratégia de cuidado que articula um
conjunto de ações resultantes da discussão e
da construção coletiva dos médicos e enfermeiros, sendo que o técnico de enfermagem
é o executor dessas ações, e leva em conta as
crenças e o contexto social da pessoa ou do
coletivo para os quais está dirigido.
( ) uma estratégia de cuidado que articula um
conjunto de ações resultantes da discussão e
da construção de ações que são executadas
pelos técnicos de enfermagem e que leva em
conta as necessidades do usuário e da comunidade para os quais está dirigido.

Estado de Santa Catarina

25. Assinale a alternativa correta em relação à posição genitopeitoral.
a. ( ) Indicada para lavagens intestinais, conforto, exame físico, coleta de material fecal e
urinário.
b. ( ) É usada para conforto, descanso, sendo indicada em casos de pacientes cardíacos, pois
serve para facilitar a respiração.
c. ( ) Geralmente é usada para exame físico e
banho do paciente, facilitando a visualização
e inspeção.
d. ( X ) Geralmente é usada para exames vaginais e
retais e também como exercício após o parto
para fazer o útero retornar à posição normal.
e. ( ) Geralmente é usada para exames vaginais,
retais e lavagens instestinais, além de sondagem vesical.

27. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) em relação à saúde do idoso na
Estratégia Saúde da Família.
(

(

(

(

26. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) em relação à imunização.
( ) A vacina meningocócica conjugada C é utilizada como proteção para crianças acima
de 2 meses, adolescentes e adultos, contra o
meningococo do sorogrupo C, devendo ser
administrada por via intradérmica.
( ) A vacina pneumocócica 13-valente conjugada
protege contra formas graves de infecção
pneumocócica, devendo ser conservada
congelada.
( ) A vacina pentavalente oferece proteção contra difteria, tétano, coqueluche, haemophilus
influenza B e poliomielite. Deve ser administrada por via intramuscular, evitando-se a
região glútea.
( ) A vacina contra influenza inativada protege
contra infecção pelos tipos de vírus influenza
contidos nela, devendo ser administrada preferencialmente por via intramuscular.

) A equipe de saúde deve estar atenta à pessoa
idosa, em constante atenção ao seu bem-estar,
à sua rotina funcional e à sua inserção familiar
e social, mantendo-a o mais independente
possível, no desempenho de suas atividades.
) Um Centro de Referência em Atenção à Saúde
do Idoso se refere ao tratamento domiciliar
por equipe de saúde capacitada, atendendo
de forma integral e integrada os idosos e seus
familiares.
) A Organização das Nações Unidas considera
idoso o indivíduo com idade igual ou superior a 60 anos, sendo que o Brasil adota essa
mesma faixa etária.
) Gerontologia é a área do conhecimento
científico, voltado para o estudo do envelhecimento, levando em conta aspectos clínicos e
biológicos, bem como as condições psicológicas, sociais, econômicas e históricas.

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

( )
(X)
( )
( )
( )

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

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

( )
( )
( )
( )
(X)

V–V–F–F
V–F–V–F
F–V–V–V
F–V–F–F
F–F–V–V
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28. Em relação à higiene íntima feminina, enumere a
sequência da técnica, em ordem crescente:
( ) Posicionar a paciente em posição ginecológica, cobrindo-a com um lençol.
( ) Colocar o forro e a comadre sob a paciente.
( ) Derramar pequena quantidade de água sobre
a vulva.
( ) Elevar a cabeceira da cama.
( ) Se houver material fecal, removê-lo com papel
higiênico ou compressa úmida.
( ) Separar os grandes lábios com a mão não
dominante, expondo o meato uretral e o orifício da vagina.
( ) Enxaguar a região perineal e enxugá-la delicadamente com uma toalha.
( ) Com uma compressa, ensaboar a região
pubiana, a vulva e o períneo, sempre no sentido ântero-posterior.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

1–3–5–2–4–6–8–7
2–1–4–3–5–7–6–8
3–1–2–5–4–8–7–6
4–2–3–1–5–6–8–7
5–3–1–2–4–7–6–8
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29. Analise as afirmativas abaixo em relação à administração de medicação por via ocular:
1. É indicada para pacientes em tratamento de
patologias oculares, dilatação pupilar, anestesia, lubrificação ocular em pacientes em coma,
sedados ou inconscientes.
2. Caso haja presença de secreção ou resíduos,
lavar e secar ou auxiliar o paciente a lavar e
secar os olhos, no sentido do canto interno do
olho para o externo, antes da administração
do medicamento.
3. Caso tenham sido prescritas gotas e pomadas,
aplicar primeiramente a pomada e depois
instilar as gotas.
4. Utilizar um lenço de papel absorvente para
cada olho, para prevenir infecção cruzada.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

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

Estado de Santa Catarina

30. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) em relação à higienização das mãos.
( ) A utilização de preparação alcoólica apropriada para as mãos, sob as formas de gel,
solução e outras, pode substituir a higienização com água e sabonete quando as mãos
não estiverem visivelmente sujas.
( ) O procedimento de higienização simples das
mãos com água e sabonete deve ter uma
duração de 40 a 60 minutos.
( ) A preparação alcóolica apropriada para as
mãos pode ser utilizada como complemento
para a higienização das mãos com água e
sabonete.
( ) Depois da higienização das mãos com a preparação alcoólica, as mesmas devem secar
naturalmente, sem o uso de papel toalha.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

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

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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em Branco.
(rascunho)
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